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Aquest any 2020 ha estat l’any de les Jornades telemàtiques. A la primavera, 

entre confinaments i la forta incidència de la pandèmia no va ser possible 

fer les XXXVII Jornades Tècniques Silvícoles tal i com estaven plantejades, un 

any més com a intercanvi d’experiències a bosc i punt de trobada, diàleg i 

discussió entre propietaris, gestors i tècnics forestals en el marc incomparable 

dels nostres boscos. Tot i així, amb la tossudesa i un bri d’esperança vam pos-

posar-les per la tardor, però finalment, fruit de l’evolució epidemiològica i de 

les restriccions preventives, ens vam haver de rendir a l’evidència, renunciar a 

la participació presencial i a bosc, i celebrar les Jornades Tècniques de forma 

telemàtica des de casa o l’oficina.

Val a dir, que aquest nou sistema de realitzar les Jornades ens limita tota la 

vessant més pràctica, participativa i d’intercanvi d’opinions i experiències per 

part dels assistents, però també ens obre una nova dimensió de possibilitats 

per exposar idees, tractaments forestals i models de gestió a través de les 

pantalles dels ordinadors i dispositius mòbils (telèfons i tablets). Fruit d’aquest 

nou format hem pogut fer jornades fora d’època (per exemple la de la lleva 

mecanitzada del suro), ens ha permès passar vídeos dels treballs fets i sobre-

tot ens ha permès arribar a més gent per la facilitat de connexió i minimitzar 

desplaçaments. En aquesta edició han participat a les jornades un total de 

300 persones, quasi un 40% més d’assistència.

Tot i les dificultats i mancances, hem intentat mantenir l’esperit participatiu 

i de diàleg per a l’intercanvi d’idees i opinions de les Jornades i esperem, 

ni que sigui en la distància, haver-ho aconseguit en la mesura de les pos-

sibilitats. Evidentment, no hauria estat possible si els coordinadors de les 

diferents Jornades no s’haguessin adaptat al nou format, i per tant, els hem 

d’agrair l’esforç i disponibilitat. Per tant, moltes gràcies a ells i als diferents 

col·laboradors. N’hem d’aprendre molt encara, i de ben segur que en les pro-

peres edicions de les Jornades amb aquest format on-line sabrem treure’n 

més profit, però sense renunciar a que en futures edicions puguem tornar a 

trobar-nos a bosc per parlar, exposar i discutir les idees i propostes per a la 

millora i gestió dels boscos. Esperem que gaudiu de la lectura de tots i cadas-

cun dels articles de les diferents Jornades i que us sigui d’utilitat i us animeu 

aplicar els conceptes aquí exposats.

Josep M. Tusell 

Responsable Àrea Tècnica

Consorci Forestal de Catalunya

XXXVII JTS
EMILI GAROLERA
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Resum
El projecte LIFE BIORGEST (2018-2023) té per objectiu definir criteris i models silvícoles 
que facilitin la integració d’objectius productius i de conservació de la biodiversitat en la 
presa de decisions de la gestió forestal. El treball dut a terme fins ara inclou l’aplicació de 
diferents enfocaments silvícoles a diversos rodals de pi blanc, alzina i roure (silvicultura 
de rodal, propera a la natura, de preparació a dinàmica natural) i l’elaboració d’eines de 
diagnòstic i de suport a la planificació i gestió de boscos mediterranis.

Durant la jornada es visita un rodal demostratiu del projecte, una roureda de bona qua-
litat on s’ha aplicat una gestió basada en silvicultura propera a la natura. En aquest arti-
cle es presenta el context i la definició de l’actuació així com la integració de mesures 
de conservació en base a l’ús de la nova versió de l’Índex de Biodiversitat Potencial de 
Catalunya, elaborada en el marc del projecte. Com a resultats de l’actuació, una aclarida 
amb objectiu combinat producció-conservació, s’han obtingut productes comercialit-
zables i, alhora, un increment de la capacitat d’acollida de biodiversitat.
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El Projecte LIFE BIORGEST 
(lifebiorgest.eu)

A finals de l’any 2018 es va iniciar el pro-
jecte BIORGEST amb l’objectiu de definir 
i parametritzar mesures específiques que 
millorin els resultats pel que fa a la bio-
diversitat dels boscos mediterranis, de 
manera que es puguin incorporar a la 
gestió de les finques forestals. 

Juntament amb l’objectiu de millorar la 
biodiversitat mitjançant la integració de 
mesures específiques i pràctiques inno-
vadores en els instruments de planificació 
i gestió forestal, el projecte també busca 
incorporar nous mecanismes de finança-
ment i compensació que permetin retri-
buir a la propietat forestal per l’aplicació 
d’aquestes pràctiques.

Per aconseguir l’objectiu general, es plan-
tegen una sèrie d’accions on la imple-
mentació de models innovadors de gestió 
forestal, amb mesures específiques per 
a la millora de la biodiversitat, és el pilar 
central, ja que es pretén demostrar la seva 
aplicabilitat real. La implementació es 

realitza en 28 rodals localitzats en diversos 
espais naturals mediterranis de la Xarxa 
Natura 2000 de Catalunya i Occitània, 
amb unes 208 ha en total, representatius 
de les principals tipologies forestals medi-
terrànies: pinedes de pi blanc, alzinars i 
rouredes submediterrànies, tant masses 
pures com mixtes. Les actuacions silvíco-
les s’han realitzat durant l’hivern de 2020.

En cada tipus de formació forestal s’ha 
desenvolupat una silvicultura multifuncio-
nal basada en models silvícoles de referèn-
cia a escala de rodal (a partir dels models 
ORGEST disponibles actualment) i una sil-
vicultura multifuncional basada en els prin-
cipis de la gestió propera a la natura. A més, 
en un grup de rodals d’aquestes formacions 
forestals es planteja l’objectiu de mantenir 
una evolució natural, on en un conjunt de 
rodals es realitzen actuacions de preparació 
i els altres es mantenen sense actuació.

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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Integració de criteris 
de conservació de 
la biodiversitat en 
la gestió forestal

La integració de la biodiversitat en la ges-
tió forestal que es contempla a les actua-
cions demostratives del BIORGEST passa 
per dos processos:

– L’elecció del model de referència o ori-
entació silvícola que millor s’adapta a 
aquest objectiu segons les condicions 
inicials de la massa.

– La implementació d’actuacions espe-
cífiques de conservació i millora de la 
biodiversitat en l’execució de les actua-
cions silvícoles.

En general, es busquen aquells models de 
referència o enfocaments silvícoles que 
afavoreixin la màxima diversificació d’es-
tructures, espècies i fases silvogenètiques: 

– Models de gestió que generen estruc-
tures irregulars per bosquets.

– Models de gestió que generen estruc-
tures regulars, amb torn llarg i períodes 
de regeneració dilatats amb solapa-
ments de fases.

– Models de gestió que promouen el 
manteniment d’una massa mixta.

– Silvicultura propera a la natura.
– Actuacions de preparació a evolució 

lliure.

No obstant això, a qualsevol enfocament 
silvícola es poden aplicar tractaments 
complementaris que afavoreixen la con-
servació i millora de la biodiversitat. Al 
projecte BIORGEST, aquests tractaments 
o mesures generals de conservació s’han 
acordat entre tot el partenariat (CTFC, 
CREAF, CFC, CPF, CNPF i XCN) com 
segueix:

– Mesures que afavoreixen la diversifi-
cació d’estructures, d’espècies i genè-
tica. En la tallada, cal afavorir individus 

de les espècies arbòries esporàdiques i 
els individus provinents de llavor (con-
siderats arbres de futur), així com les 
espècies amb flor o productores de 
fruit carnós. Cal garantir també la pre-
sència de diversos estrats de vegetació 
i clarianes.

– La retenció d’elements clau al llarg 
del temps. Es mantenen els arbres 
més grans del rodal, arbres amb micro-
hàbitats rellevants i representatius de 
tots els grups presents al rodal i, en tot 
cas, els arbres amb cavitats de picots, 
nius de grans aus i lianes ramificades. 
També els arbres morts, en peu i a terra.

– La generació de fusta morta. En fun-
ció de l’estat de desenvolupament del 
rodal i la presència actual de fusta 
morta, es genera de nova. En qualsevol 
cas, es recomana generar-ne a cada 
intervenció per disposar de fusta morta 
en diferents estadis de descomposició 
de manera gradual en el temps, i prefe-
rentment a partir d’arbres de CD≥20.

L’objectiu és, com a mínim, garantir el 
manteniment en el temps i l’espai dels 
elements que aporten més biodiversi-
tat i que es troben actualment al rodal. 
Les possibilitats de millora a curt termini 
dependran de l’estat de desenvolupament 
del rodal, que condiciona la possibilitat de 
forçar la generació d’elements clau.

Amb l’ajut del diagnòstic IBP aquestes 
mesures es poden concretar per a cada 
rodal i integrar dins l’itinerari silvícola de la 
tallada, com s’explica més endavant.
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La silvicultura 
propera a la natura

La silvicultura naturalística o propera a la 
natura representa un tipus de maneig dels 
boscos gairebé artesanal completament 
adaptat a les condicions locals del rodal, 
del grup d’arbres i de l’arbre individual, 
l’objectiu del qual és la pròpia implemen-
tació de la gestió. Es fa difícil, per tant, 
reduir a conceptes bàsics o definicions 
concretes el que significa la silvicultura 
propera a la natura, tot i que el més impor-
tant a l’hora d’explicar aquest tipus de ges-
tió és transmetre que l’escala de decisió és 
l’arbre, sobre el qual s’avalua la funció que 
fa al bosc i el potencial futur que té.

Amb aquest esquema de pensament es 
busca aprofitar al màxim les dinàmiques 
i processos naturals per produir els béns i 
serveis de més valor d’un bosc determinat, 
tot avaluant el paper de cada arbre i sem-
pre tenint present l’eficiència econòmica 
de la gestió. És per això que, en general, 
les actuacions de silvicultura naturalística 
s’assimilen a aclarides selectives freqüents 
i de baixa intensitat, centrades a potenciar 
el creixement lliure dels millors arbres. Però 
en cap cas es predetermina una estructura 
objectiu ni se segueixen esquemes d’evo-
lució a llarg termini. L’heterogeneïtat de 
l’estructura i la diversitat d’espècies és, ha 
de ser, una conseqüència i no un objectiu 
de la gestió.

La silvicultura propera a la natura és un 
corrent de pensament de llarga tradi-
ció al forestalisme centreeuropeu, on se 
sol contraposar a la gestió intensiva de 
plantacions forestals. El repte abordat al 
BIORGEST és posar en pràctica aquesta 
gestió en el context dels boscos mediter-
ranis amb les seves particularitats: diversi-
tat, clima, usos i funcions, pertorbacions... 
De les espècies principals escollides al 
projecte, alzina, pi blanc i roures, el tem-
perament és segurament el factor més 
determinant per implementar una silvi-
cultura propera a la natura exitosa perquè 

influeix en les condicions necessàries per 
a l’establiment de nova regeneració, per a 
l’educació dels arbres joves i per al creixe-
ment dels millors arbres.

Amb tot plegat, la gestió basada en silvi-
cultura propera a la natura que s’imple-
menta al projecte segueix els següents 
principis:

– Manteniment de coberta permanent 
amb la renúncia a les tallades finals 
i arreu. Sempre es manté l’ambient 
forestal ombrívol.

– Consideració individualitzada dels 
arbres i petits grups segons el seu paper 
al bosc, el seu potencial de futur i el seu 
millor moment de recol·lecció.

– Èmfasi en la producció d’un menor 
nombre d’arbres aprofitables però de 
millors dimensions i qualitat.

– Consecució de regeneració natural, 
poda i selecció natural mitjançant una 
estructura diversificada que combini 
l’existència d’arbres de totes les mides i 
funcions.

– Heterogeneïtat de l’estructura i la com-
posició com a resultat de la gestió indi-
vidualitzada per a una millor adaptació 
a les microestacions.

– Reducció al mínim de la intensitat de 
les actuacions silvícoles, fent-les més 
detallades i de millor qualitat, amb la 
reducció de costos i l’eficiència econò-
mica com a principal criteri.

Com és molt comú als boscos mediter-
ranis catalans, l’aplicació de models de 
gestió sol requerir una fase d’adaptació, 
encara que siguin els principis de la sil-
vicultura naturalística. Cal tenir present 
que les dinàmiques naturals actualment 
presents, tant de l’estrat arbori com de 
l’arbustiu, són condicionades pel passat 
del rodal, i poden no reflectir el potencial 
de l’estació i de les espècies presents.

Si volem avançar cap a una estructura 
heterogènia amb tots els processos natu-
rals actius, podem definir uns objectius de 
gestió prioritaris a curt termini en base a 
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les característiques generals de la massa 
actual, de manera que es generen uns 
“models” o “guies” de gestió naturalística. 
Els objectius de gestió en funció de les 
característiques generals de la massa són:

– Estructura homogènia jove: potenciar 
el creixement lliure dels millors arbres.

– Estructura homogènia adulta: poten-
ciar la diferenciació natural i fomentar 
l’inici de la regeneració contínua.

– Estructura homogènia madura: 
potenciar la regeneració gradual de 
manera heterogènia.

– Estructura heterogènia descapitalit-
zada: potenciar l’educació dels millors 
peus i regular la regeneració contínua.

– Estructura heterogènia capitalitzada: 
regular la regeneració contínua i potenci-
ar el creixement lliure dels millors arbres.

L’Índex de Biodiversitat 
Potencial (IBP)

L’aplicació de pràctiques forestals que 
afavoreixin la conservació de la biodiver-
sitat d’un rodal pot facilitar-se gràcies a 
una eina de diagnosi simple: L’Índex de 
Biodiversitat Potencial (IBP). Es tracta d’un 
diagnòstic ràpid i indirecte de la biodi-
versitat que acull un rodal pensat per a 
ser utilitzat per persones que planifiquen 
o gestionen habitualment el bosc. L’IBP 
es composa de 10 factors estructurals 
que influeixen en la capacitat d’acollir 
espècies animals, vegetals i fúngiques 
(Figura 1). Els set primers factors, que ano-
menem factors de rodal, són els factors 
sobre els quals la gestió hi pot impactar 
més i fan referència a elements clau, 
presents en boscos en fase de maduresa, 
els quals han estat determinats com a 
elements que aporten major diversitat: 
arbres grans, fusta morta, microhàbitats... 
Els tres darrers són els factors de context: 
la continuïtat del bosc, que fa referència 

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.

Tret de saber identificar els arbres, per 
realitzar una diagnosi de l’IBP no es 
requereixen mesures complexes ni 
coneixements naturalístics específics. 
A la pràctica, només cal recórrer el rodal i 
anar comptant elements relacionats amb 
cadascun dels deu factors, per exemple, la 
quantitat d’arbres grans morts o d’estrats 
de vegetació. Aquestes observacions per-
meten assignar a cada factor una puntu-
ació que va del 0 al 5. La suma d’aquestes 
puntuacions dona el valor d’IBP i permet 
situar el rodal en un gradient de baixa 
a elevada capacitat d’acollida. També fa 
possible la identificació dins del rodal dels 
elements que afavoreixen la diversitat 
d’espècies o, ben al contrari, dels que no 
hi tenen prou presència i caldria afavorir 
quan s’intervingui al rodal. Un cop entre-
nat l’ull, l’avaluació de l’IBP no ha de supo-
sar més de 20-30 minuts. Els valors de 
puntuació de l’índex ja tenen en compte 
que no es fa un inventari exhaustiu, ja que 
amb el reconeixement a ull nu s’identifica 
un nombre menor d’elements de valor.
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La nomenclatura d’IBP té l’origen a França, on des de l’any 
2008, CNPF-IDF i INRA han estat treballant en un Índex de 
Biodiversitat com a part de l’aplicació de l’Estratègia Nacional 
per a la Biodiversitat francesa (Larrieu i Gonin, 2008). Actualment 
treballen en l’adaptació mediterrània d’aquest índex, amb vocació 
que sigui una eina reconeguda a escala internacional (Gonin et al., 
2017). 

Paral·lelament, a Catalunya, l’any 2010 el CPF va començar a definir un índex similar, com a tanca-
ment als treballs que durant una dècada s’havien dut a terme sobre gestió forestal i biodiversitat 
en el marc del “Programa de seguiment de la biodiversitat dels boscos de Catalunya – BIBOCAT”. 
Aquesta primera versió de l’índex, presentada al 6é Congrés Forestal Espanyol l’any 2013 (Fernandez 
et al., 2013), va ser testada a camp i millorada durant el període 2012-2017. Des del 2018, en el marc 
del projecte LIFE BIORGEST, CNPF i CPF treballen en l’harmonització de l’IBP català als estàndards 
de l’IBP-Mediterrani internacional, fruit de la qual ha sorgit la primera versió de l’IBP_Cat_Med. Tots 
els documents estan disponibles a la web del CPF.

Figura 1. Els 10 factors de l’Índex de Biodiversitat Potencial.

Fusta morta i dendromicrohàbitatsVegetació

Hàbitats associats

Estructura vertical 
de la vegetació

Continuïtat temporal del bosc

Espècies arbòries 
autòctones

Fusta morta gran 
en peu

Fusta morta gran 
al terra

Medis rocosos

Arbres grans Arbres vius amb 
dendromicrohàbitats

Medis aquàtics

Espais oberts

7 factors relacionats amb el rodal i 
la gestió forestal

(puntuació màxima = 35)

IBP
3 factors relacionats amb el context
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Actuació demostrativa 
a la roureda de Can 
Buscastell

Caracterització del rodal per esti-
mació pericial i aplicació de l’IBP

En aquesta jornada visitem el rodal 
demostratiu situat a la finca privada de 
Can Buscastell, a Maçanet de la Selva, 
amb PTGMF número 1537, d’unes 8 ha 
(Figura 2). Està ocupat per una roureda de 
roure africà (Quercus canariensis) inclosa a 
l’EIN Turons de Maçanet, per ser una de les 
poques comunitats catalanes de rouredes 
humides d’excepcional valor natural.

El tipus de gestió a implementar en aquest 
rodal es basa en la silvicultura naturalística. 
Per tal de definir l’actuació, primerament 

es va dur a terme un inventari per esti-
mació pericial (Farriol i Vidal, 2004). A 
la Taula 1 es resumeixen els principals 
paràmetres resultants. Es tracta d’una for-
mació pura de roure africà, amb acom-
panyament d’alzina i presència d’alguns 
pins (Pinus radiata i Pinus pinea), multies-
tratificada i d’estructura regularitzada, que 
encara no ha assolit la capitalització que 
permet l’alta qualitat d’estació del rodal. 

Per al seguiment dels efectes de l’actuació 
es van instal·lar 3 parcel·les permanents al 
rodal i una més a la zona control. Aquests 
punts permeten avaluar els factors silvo-
dasomètrics del rodal i serveixen de base 
també per a l’avaluació dels factors de 
biodiversitat i altres factors monitoritzats 
en el marc del projecte.

D’aquesta manera, es va optar per aplicar 
l’IBP pel mètode de parcel·les circulars, en 

Taula 1. Principals paràmetres silvícoles de l’estat inicial del rodal.

Rodal Matollar Massa arbòria

Cob. H FCC Ho H N  
Ø>7,5

N  
2,5<Ø<7,5 Dg AB %AB  

grups

TFA Estr TVFoC % m % m m pies/ha pies/ha cm m2/ha
CD 

10-20
CD 

25-35
CD 
>40

Qc-A Reg A 75 1,6 65 25 18 531 354 23,5 23,0 47 47 4
TFA: tipologia forestal arbrada. Estr: forma principal de massa. TVFoC: vulnerabilitat estructural. Cob: cobertura.

Figura 2. 
Localització 

del rodal situat 
a la finca ‘Can 

Buscastell’, a 
Maçanet de la 
Selva, amb la 

zona de control 
adjacent per la part 

esquerra.
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lloc del mètode de transsecte, més recoma-
nable en cas que es realitzi alhora una esti-
mació pericial. Per tal de garantir la màxima 
fiabilitat dels resultats es considera 1 hectà-
rea com a la superfície mínima a mostrejar 
i, per tant, la superfície a observar a cadas-
cuna de les 3 parcel·les es va fixar en 0,33 
ha, el que representa un radi de 32,5 metres, 
que permet ser mesurat amb distanciòme-
tre, prenent com a centre el mateix de les 
parcel·les permanents de seguiment.

El potencial d’acollida de biodiversitat 
abans de l’actuació va resultar ser del 
58% respecte al màxim (potencial mitjà), 
tot i que amb més puntuació dels factors de 
rodal, modificables amb la gestió (Figura 3).

Els factors que aportaven més biodiver-
sitat (Figura 4 i Taula 2) i que cal mantenir 
i afavorir, eren la diversitat d’espècies a la 

roureda amb presència d’alzina, alguns pins 
de grans dimensions i espècies esporàdiques 

Taula 2. Puntuació de cada un dels factors de rodal i de context i valor total del IBP.

Factors Puntuació Total IBP parcial Total IBP global

De rodal

A- Espècies autòctones 5

24
(69%)

29
(58%)

B- Estructura Vertical 5

C- Fusta morta gran en peu 5

D- Fusta morta gran al terra 1

E- Arbres vius grans 1

F- Arbres amb micro-hàbitats 5

G – Espais oberts amb flors 2

De context

H- Continuïtat del bosc 5
5

(33%)
F- Ambients aquàtics 0

G – Ambients rocallosos 0

Figura 3. Valor del 
IBP en el cas dels 
factors de context 
i en el cas dels 
factors de rodal.

Figura 4. 
Representació de 
la puntuació dels 
10 factors que 
composen l’IBP. 

Medis 
rocosos

IBP context vs IBP gestió, per mostreigIBP context
15 (100%)

Molt

10 (66%)

Mitjana

5 (33%)

Molt

Molt baixa Baixa Mitjana Alta Molt alta7 (20%) 14 (40%) 21 (60%) 28 (80%) 35 (100%)

Espais 
oberts

Arbres vius 
portadors de 
microhàbitats

Arbres vius 
grans

Fusta gran 
morta al sòl

Fusta gran 
morta en 

peu

Estructura 
vertical de la 

vegetació

Espècies 
autòctones

Medis 
aquàtics

Continuïtat 
temporal del 

bosc
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(moixera de pastor, aladern, llorer....), així 
com la presència de diversos estrats de 
vegetació i la gran quantitat de fusta morta 
en peu, incloent-hi claps de roures morts. 
També van obtenir la notació màxima els 
factors referents a la presència de microhà-
bitats (principalment lianes, molses i briòfits, 
xancres i cavitats, tots als roures) i el fet 
que el bosc tingués una llarga continuïtat 
temporal. Els factors menys presents i que 
cal avaluar per afavorir més eren la fusta 
morta a terra i la presència d’arbres grans. 
A aquest darrer punt hi va contribuir el fet 
que en una tallada anterior s’eliminessin la 
majoria de pins de gran diàmetre.

Itinerari silvícola del rodal basat 
en silvicultura propera a la 
natura

El rodal de Can Buscastell presenta una 
estructura amb certa heterogeneïtat 
quant a la mida dels arbres, i també quant 
als estrats de les capçades tot i que en 
menor mesura, malgrat que el nivell de 
capitalització és baix en comparació amb 
el potencial d’aquesta roureda en base a 
les característiques ecològiques que defi-
neixen la qualitat d’estació.

Valorant la història forestal del rodal i les 
característiques actuals i potencials dels 
arbres, per a la definició de l’itinerari se 
segueix una estratègia on l’objectiu a 
curt termini és potenciar la conformació 
i el desenvolupament dels millors arbres 
i regular la regeneració de la roureda, tot 
afavorint els claps ja instal·lats o bé oferint 
nous espais per a nova regeneració.

L’actuació proposada és una aclarida 
selectiva amb una selecció de fins a 150 
peus/ha com a arbres de futur (un terç 
de la densitat actual dels roures) sobre 
els quals es talla un competidor directe 
(Fotografies 1 i 2). Els arbres de futur son 
preferentment roures de CD >20 de bona 
conformació i vitalitat i arbres inventaria-
bles d’espècies minoritàries. La reducció 
de densitat proposada no ha de suposar 
una extracció en AB superior al 20% de 

l’inicial, amb un volum de fusta al voltant 
de 30 m3/ha. Cal tenir present, però, que el 
més important és canviar les condicions 
de competència dels millors arbres de 
futur i que els paràmetres de control de la 
tallada s’han d’agafar en termes orienta-
tius: densitat (espaiament) dels arbres de 
futur, nombre de competidors a tallar o 
AB total a extraure.

Aquesta intervenció té una intensitat baixa 
amb la previsió de tornar a actuar d’aquí a 
8 anys. L’aclarida que es realitza ara recull 
un volum de fusta inferior al creixement 
estimat en els propers 8 anys, de manera 
que la massa avança en la capitalització 
mentre es milloren les condicions per al 
desenvolupament dels millors arbres i per 
a l’establiment de regeneració.

D’altra banda, donat que el rodal es troba 
en una zona d’alt risc d’incendi forestal 
i, a més a més, té una estructura vulne-
rable al foc de capçades per l’elevada 
cobertura i altura del matoll, cal fer una 
estassada selectiva juntament amb l’acla-
rida. S’elimina per la base el matoll amb 
alçada >1,3 m i, si cal, la resta de matoll 
fins rebaixar la cobertura fins al voltant del 
30%. L’estassada es concentra en zones 
de continuïtat vertical amb les capçades 
dels arbres. Dintre del 30% de matoll 
que es pot quedar al bosc s’inclouen 
preferentment espècies productores de 
fruit, també heures ramificades sobre els 
arbres, i altres espècies de creixement lent 
i menor combustibilitat. En el cas de les 
mates de boix, bruc o arboç es deixa un 
peu sense tallar.

Integració de mesures de 
conservació a l’itinerari silvícola, 
en base a l’IBP

La gestió proposada, seguint els principis 
de la silvicultura propera a la natura, va 
en la línia de les mesures de conservació 
consensuades, per això en la concreció 
de l’itinerari silvícola es fa especial èmfasi 
als factors més defectius a l’IBP: no tallar 
els arbres més grans en el marcatge 
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de competidors, recalcant la importàn-
cia dels pins pinyers que aporten trets 
diferencials a la massa (diversitat, altura, 

microhàbitats, etc.), i la generació de fusta 
morta al terra, deixant sense desembos-
car peus de gran diàmetre (o trossos de 
2 metres), preferiblement els de menys 
qualitat productiva o de desembosc més 
dificultós.

La Silvicultura propera a la natura basa 
la tallada en la identificació dels arbres 
de futur. En aquest cas, s’ha considerat, 
més que arbres de futur, arbres de valor, 
tant des del punt de vista econòmic, com 
ecològic. Així, els elements a retenir i afa-
vorir pel seu valor ecològic, incloent-hi els 
arbres morts dempeus, s’han inclòs també 
en la definició d’arbres de valor.

Tot i que en l’IBP el valor de fusta morta 
gran en peu assoleix el seu màxim (5; > 3 
arbres morts iguals o majors de CD30), 
s’opta per generar-ne de nova anellant 
algun dels competidors marcats, per tal 
de garantir la presència de fusta morta 
en diferents estadis de descomposició. 
L’anellament de quercines mostra més 
dificultats que el de coníferes per la seva 
capacitat de rebrotar i regenerar teixits 
vasculars. Per això l’anellament també es 
va considerar d’interès experimental. El 
conjunt de les mesures de conservació 
proposades per integrar a l’itinerari silví-
cola es detalla a la Taula 3.

Fotografia 1. Abans 
de l’actuació. Arbre 
de futur marcat 
amb una ratlla 
blanca i arbre 
competidor a 
eliminar marcat 
amb un punt 
vermell aigües 
amunt, aigües avall 
i a la base.

Fotografia 2. Després de l’actuació. Arbre 
de futur amb la ratlla blanca i soca del 
competidor directe ja tallat.
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Taula 3. Mesures de conservació proposades a la roureda de Can Buscastell.

Retenció 
d’elements clau

Mantenir i afavorir tots els pins i individus de les espècies esporàdiques 
(moixera de pastor, llorer, i els millors aladerns) a més del boix grèvol. En 
la identificació de competidors, prioritzar mantenir els roures de mida 
més gran, especialment els que acumulin més microhàbitats. Mantenir 
tots els arbres i estaques morts en peu, incloent les illes de roures morts. 
En l’estassada, que ha de ser selectiva, assegurar la presència significativa 
de lianes al rodal. Els MH estan en els roures i la seva variabilitat està 
garantida en la descripció de la tallada (Fotografies 3, 4 i 5). 

Generació de 
fusta morta

Deixar sense desemboscar alguns roures (o part dels roures) tallats de 
mida mitjana (CD≥30) al sòl (1-2/ha, aprox. 10-15 en total), els pitjor 
conformats o de més difícil desembosc. Alternativament, valorar deixar 
les puntes de capçada de major diàmetre sense trossejar. Anellar algun 
dels competidors marcats per tallar (aprox. 1/ha) (Fotografia 6).

Obertura de 
clarianes per 
afavorir espècies 
amb flor

Promoure que la tallada generi alguna clariana per a l’entrada d’espècies 
florícoles, especies arbòries pioneres i/o regenerat de roure. A considerar 
durant el marcatge.

Fotografia 3. Roure marcat amb la ratlla 
blanca dels arbres de futur (o de valor), 
amb un xancre que genera una cavitat.

Fotografia 4. Peu de roure amb microhàbitats 
que es respecta a l’actuació, tot i que 

no es marca com de futur (valor).

Fotografia 5. Roure gran amb una 
branca morta i cavitats, també 

respectat durant l’actuació.
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Execució de l’actuació 
planificada

Per a l’execució acurada de l’aclarida 
selectiva, prèviament es realitza el mar-
catge complet del rodal. Es marquen els 
arbres de futur (o de valor) amb una ratlla 
blanca i els arbres a tallar amb un punt 
vermell. Durant el marcatge es procura 
mantenir els criteris de disseny de l’actua-
ció però adaptant-se a les característiques 
de cada peu, tant per la funció que realit-
za al bosc com per les possibles tasques 
d’abatiment i desembosc si es decideix 
marcar per tallar. D’aquesta manera s’in-
tenta evitar possibles danys als arbres de 
valor o claps de regeneració o altres ele-
ments a respectar durant les tasques de 
tallada i desembosc.

Per al marcatge de l’aclarida, a priori es pot 
marcar una distància d’entre 8 i 9 metres 
per identificar els arbres de futur tot i que 
el més important és adaptar-se al que es 
troba al rodal. Des de l’arbre de futur es 
busca i marca per tallar el seu competidor 
directe per capçades. És recomanable 
marcar els arbres de futur identificats 
encara que no es marqui cap arbre a tallar 
al seu voltant per a que es puguin veure 
i respectar durant les tasques de tallada i 
desembosc. Durant el marcatge cal por-
tar un registre o estimació del nombre 
d’arbres de futur identificats i de l’AB o 
volum equivalent dels arbres marcats per 
tallar, tot tenint d’orientació els paràme-
tres de disseny de l’itinerari silvícola. Així, 
es valora sobre la marxa el marcatge que 
s’està realitzant respecte al disseny inicial, 
i també si aquest disseny s’adequa a les 
condicions reals del rodal.

Pel que fa als elements de valor per a 
la biodiversitat diagnosticats amb l’IBP, 
una avaluació posterior mostra que s’han 
retingut els elements existents, de manera 
que l’aportació de nous arbres morts en 
peu i a terra ha fet pujar el valor total del 
58 al 62%.

Rendiment de de l’actuació

Després de realitzar l’estassada, tallada, 
anellament i desembosc, la propietat 
informa que han sortit 186 tones de lle-
nya i 3’5 tones de fusta, d’unes 7 hectà-
rees (Fotografia 7). Això és equivalent a 
26,5 t/ha de llenya i 0,5 t/ha de fusta per 
serra, més la fusta equivalent que es deixa 
al rodal en forma de fusta morta en peu i a 
terra. Amb tot plegat, s’estima que la talla-
da s’ajusta als 30 m3/ha definits al disseny.

Fotografia 6. 
Arbre competidor 
marcat per tallar 
(punt vermell) però 
anellat, a la dreta 
d’un arbre de futur 
(ratlla blanca).

Fotografia 7. Troncs 
desemboscats i 
apilats a peu de 
pista, preparats per 
al transport.
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Punt d’inventari 
a la finca de Can 

Buscastell.  
Font:Life BIORGEST.

Conclusions

La silvicultura propera a la natura és un 
tipus de gestió complexa per al context 
mediterrani per diversos motius i, com en 
el cas d’altres models de gestió, el fet de 
trobar masses amb condicions diferents 
de les idònies afegeix encara més comple-
xitat a l’abordar la fase d’adaptació. D’altra 
banda, ofereix una gran flexibilitat per 
adaptar-se al màxim a les característiques 
pròpies de cada rodal i potenciar així els 
seus valors actuals i futurs, siguin produc-
tius o de biodiversitat.

El diagnòstic IBP ha permès definir quins 
són els individus de major valor ecològic 
en aquest rodal (incloent-hi la identifica-
ció pedagògica de microhàbitats), ha fet 
explícita la necessitat de mantenir i gene-
rar fusta morta a terra i ha ofert llindars de 
referència per a concretar l’actuació.

Amb l’aplicació de les mesures de con-
servació proposades, la capacitat d’acollir 
biodiversitat al rodal s’ha incrementat del 
58% al 62% amb una sola intervenció, 
de caràcter productiu i de conservació. 
Respecte al què es preveia obtenir com a 
productes comercialitzables, el volum de 
fusta corresponent als competidors grans 
que es retindran al rodal i a la fusta i llenya 
tallada que es quedarà sense desemboscar 
per tal de generar més fusta morta gran 
al terra suposa unes 10 tones totals (entre 
1 i 2 t/ha). En tot cas, el volum finalment 
mobilitzat s’ajusta a l’inicialment planificat.

Amb tot plegat, el marcatge complet del 
rodal previ a l’actuació es considera la 
manera més adequada d’assegurar una 
execució acurada al disseny, alhora que 
facilita les tasques de tallada i desembosc, 
d’altra banda les més costoses en personal 
i material.

Finançament

El projecte Life Biorgest disposa d’una 
important contribució financera per 
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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.
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Resum
El canvi climàtic està accelerant l’aparició de malalties als boscos de Catalunya. Uns dels 
casos més paradigmàtics d’aquest increment són les defoliacions causades per fongs 
com ara Diplodia sapinea o Dothistroma sp. El factor clau que afavoreix el primer fong 
és l’estrès de l’arbre. Els atacs de D. sapinea apareixen després de tempestes de pedra 
i sota condicions de sequera. Respecte al segon patogen, Dothistroma sp., el factor 
clau dels seus atacs és l’alliberació massiva d’espores en condicions d’humitat elevada. 
Dothistroma és el fong que causa la banda roja. Ambdues malalties debiliten l’arbre i 
poden incrementar el risc que apareguin plagues secundàries que acabin matant els 
arbres. En aquesta jornada es presenten recomanacions de gestió orientades a identi-
ficar i reduir l’impacte que aquestes malalties tenen al bosc. Respecte a D. sapinea es 
plantegen diferents recomanacions de tallada en funció de l’afectació, l’espècie de pi i 
si l’atac de D. sapinea és arran d’una pedregada o d’una sequera.
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Introducció: el canvi 
global com a motor de 
noves malalties al bosc

Els boscos estan subjectes a un nombre 
creixent d’amenaces degut al canvi glo-
bal i les pinedes de Catalunya no estan 
exemptes d’aquest procés. El canvi global 
incrementa l’aparició de malalties al bosc 
per tres vies (Stenlid i Oliva, 2016):

– Globalització. El comerç de planta viva 
per a fins ornamentals o forestals i agrí-
coles ha facilitat l’entrada de patògens i 
plagues que afecten tant a arbres natius 
com a arbres exòtics. Cal recordar que 
alguns patògens exòtics d’espècies 
forestals no-natives poden acabar afec-
tant a espècies d’arbres locals.

– Canvi climàtic. Comporta condicions 
ambientals poc idònies pels arbres, 
especialment en els seus límits de dis-
tribució. En el nostre context aquest 
canvi va lligat entre altres a un augment 
de les temperatures que incrementa el 
risc de sequera.

– Canvi d’ús del sòl. Altera el règim de 
pertorbacions naturals o antròpiques 
que rep un bosc. Aquest canvi afecta 
a escala global de manera diferent, per 
exemple, amb un augment de l’explota-
ció dels boscos en alguns llocs, però en 

el nostre context consisteix bàsicament 
en l’abandó de bosc, amb el conse-
qüent increment de la densitat i de la 
càrrega arbustiva.

Les malalties causades pels fongs D. sapi-
nea i Dothistroma sp. a Catalunya són uns 
bons exemples de les tres dimensions del 
canvi global. En el cas de D. sapinea el fac-
tor clau és probablement el canvi climàtic 
i en part el canvi d’ús del sòl. En el cas de 
Dothistroma sp. és la globalització (ja que 
es tracta d’un patogen exòtic) i també el 
canvi d’ús del sòl.

La malaltia dels pins 
causada per Diplodia 
sapinea: l’estrès de 
l’arbre com a factor clau

Diplodia sapinea és un ascomicet que 
causa la mort dels brots dels pins (en 
anglès “Diplodia shoot/tip blight”). En prin-
cipi es considera natiu d’Europa però la 
seva baixa variabilitat genètica fa pensar 
que potser és un fong exòtic que es troba 
en procés d’expansió.



22  |

XXXVII
JTS 

EMILI GAROLERA

SANITAT FORESTAL EN PINEDES: ELS CASOS DE DIPLODIA SAPINEA I DOTHISTROMA SP. A LA CATALUNYA CENTRAL

Els atacs de D. sapinea es manifesten 
quan els brots són encara tendres (finals 
de primavera, començament d’estiu). El 
factor clau que afavoreix la malaltia és 
l’estrès de l’arbre. Els atacs de D. sapinea 
apareixen després de tempestes de pedra 
i sota condicions de sequera. D. sapinea té 
unes espores grans, d’uns 30-45 x 10-16 
µm, que es dispersen per gotes d’aigua en 
períodes de pluja o d’alta humitat ambi-
ental. La dispersió és a distàncies curtes, 
d’arbre a arbre. D. sapinea afecta a totes 
les espècies de pins, tot i que a vegades 
s’ha trobat també causant danys en arbres 
del gènere Picea o Abies. Hi ha una vari-
abilitat important entre espècies de pins 
respecte a la seva susceptibilitat.

La mort dels brots dels pins causada per 
D. sapinea és un fet emergent a nivell 
Europeu i representa un dels exemples 
més paradigmàtics de malaltia afavorida 
pel canvi climàtic (Brodde et al., 2019). 
D. sapinea era un patogen absent a tota 
Escandinàvia fins que el 2013 va estar 

descoberta en uns boscos a prop d’Es-
tocolm (Oliva et al., 2013). Ningú va fer 
massa cas d’aquella troballa fins a l’any 
2016, quan un atac immens va arrasar un 
bosc. Era el primer cop que s’observava la 
malaltia en aquelles latituds. L’any 2018 
les defoliacions es van tornar a repetir a 
l’illa de Gotland, al mig del mar Bàltic. A 
França també s’ha associat un augment 
dels seus atacs degut a un augment de les 
temperatures (Fabre et al., 2011).

Sembla ser un patogen amb un període 
llarg de latència. Un cop introduït en un 
lloc passen anys fins que es detecta el 
primer atac. El gran avantatge d’aquest 
patogen és que és capaç d’infectar els 
arbres sense causar símptomes o el que 
s’anomena que pot viure com a endòfit. 
No sabem si els atacs de D. sapinea han 
augmentat a Catalunya, però el que si 
podem dir és que té una capacitat de 
causar defoliacions importants (Figura 1), 
i per tant és necessari poder identificar 
i fer una prognosi dels seus impactes. 

Figura 1. Danys 
causats per atacs 

de D. sapinea el 
2018 a la zona 

d’Oristà (fotografia 
superior) i el 2019 
a la zona de Gaià 

(inferior esquerra). 
Els atacs de D. 

sapinea causen 
pèrdua permanent 

de la capçada i 
mortalitat (baix a la 

dreta).
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Aquesta necessitat va motivar una col-
laboració entre la Unitat mixta de Recerca 
CTFC-Agrotecnio, la Universitat de Lleida 
i la Diputació de Barcelona. Des que es 
va iniciar la col·laboració i durant els dos 
anys posteriors es van observar atacs 
importants com el de Gaià i Santa Maria 
de Merlès (2019) i el de Sant Bartomeu del 
Grau (2020).

Com identifiquem un 
atac de D. sapinea?

La malaltia causada per D. sapinea s’iden-
tifica per què causa la mort del brot de 
l’any (Figura 2). Des de lluny veurem que 
aquest símptoma es manifesta en un 
assecament de les acícules (Figura 1). Cal 
fer èmfasi que la mort de les acícules és 

només el resultat de la mort del brot. Els 
símptomes apareixen a finals de primave-
ra o començament d’estiu quan es formen 
i maduren els nous brots. Si l’atac passa a 
la primavera, és comú veure que el brot 
s’ha mort abans que s’acabés d’elongar 
(Figura 2). Els brots atacats sovint pre-
senten un aspecte corbat i les acícules es 
mantenen a l’arbre. 

Una manera de saber si l’atac acaba 
d’ocórrer o estem davant d’un atac de 
l’any passat és la presència de cossos 
de fructificació (Figura 2). Aquests els 
observarem principalment a la base de 
les acícules i es creu que el fong colonitza 
la base de les acícules des del brot. Les 
acícules i els brots romanen a l’arbre i són 
una font continua d’espores que poden 
infectar els arbres veïns i a la regenera-
ció. No sabem ben bé quin és l’impacte 
que aquest fong té sobre la regeneració 
però sospitem que podria explicar parci-
alment la manca de regeneració d’algunes 

Figura 2. Signes 
clau a l’hora 
d’identificar atacs 
de D. sapinea. 
Diplodia sapinea 
causa mort del 
brot de l’any 
(dreta). Per saber 
si l’atac és de l’any 
o d’anys anteriors 
mirarem si podem 
identificar cossos 
de fructificació a la 
base de les acícules 
(fletxes vermelles). 
La presència 
de cossos de 
fructificació de 
color negre de D. 
sapinea són fàcils 
de veure en pinyes 
a l’arbre o al terra 
del bosc. Els cossos 
de fructificació 
contenen espores, 
aquestes són 
fosques i grans i 
es dispersen per la 
pluja.
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espècies de pins. Actualment a la JRU 
CTFC-Agrotecnio estem estudiant com 
afecta aquest fenomen a la pinassa, arreu 
de Catalunya.

Les pinyes són una altra font important 
d’espores i també una manera fàcil de 
saber si tenim el fong present al bosc, 
encara que no s’hagin observat símpto-
mes. Les pinyes desenvolupen els cossos 
de fructificació quan maduren. És possible 
que la infecció de la pinya s’expandeixi 
també a les llavors i que els plançons ja 
tinguin el patogen al germinar, encara que 
aquest procés està poc estudiat.

En casos d’atacs molt forts, la mort del 
brot pot expandir-se a zones de la bran-
ca més velles i pot acabar per defoliar 
totalment l’arbre. És important incidir que 
la defoliació és el resultat de la mort del 
brot i de tot el teixit viu des d’on l’arbre 
podria intentar una refoliació parcial de la 
capçada. En aquest aspecte els atacs de 
D. sapinea són molt més severs que per 
exemple un atac de processionària, que 
només atacaria les fulles però deixaria el 
brot intacte. La severitat de l’atac debilita 
molt l’arbre i li pot causar la mort directa o 
fer-lo susceptible a altres plagues o patò-
gens secundaris.

Què li passa a l’arbre 
quan rep un atac de 
D. sapinea i com se 
n’aprofiten els altres 
agents biòtics?

Com a impacte de l‘atac directe de D. 
sapinea destaca la pèrdua de creixement 
que afecta principalment al creixement de 
tardor (Brodde et al., 2019). Els atacs de D. 
sapinea malmeten la capçada dels arbres i 
aquests han d’invertir recursos en recons-
truir-la així com en reconstruir el fullam 
(Figura 1 i Figura 3). L’ús d’aquests recur-
sos es tradueix en una menor disponibili-
tat per al creixement en diàmetre i alçada 
que pot afectar els arbres durant uns anys. 
A més a més, la pèrdua de capçada pot 
causar la mort de l’arbre de manera més 
lenta, ja sigui directa o indirectament.

La mort lenta dels arbres, que també 
s’anomena decaïment, és un fenomen 
molt estudiat però del que malaurada-
ment en sabem poc. La teoria més accep-
tada prediu que un arbre entra en decaï-
ment quan està afectat per una seqüencia 
de tres tipus de factors: factors que pre-
disposen, un factor que incita i factors 
que contribueixen a la mort de l’arbre. Els 

Figura 3. El pi 
blanc es recupera 

molt bé dels atacs. 
Altres especies 

com pi roig o pi 
pinyer pateixen 

molt o bé no 
es recuperen 

o empitjoren i 
moren (Taula 1).
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factors que predisposen afecten els arbres 
a llarg termini, poden ser per exemple 
una baixa qualitat d’estació, mentre que 
els que inciten solen ser factors limitats 
en el temps. Una defoliació causada per 
D. sapinea seria un exemple clar d’un 
factor amb potencial per incitar el procés 
de decaïment. Segons aquesta teoria, si 
l’arbre està predisposat, aquest entrarà en 
un procés irreversible que el conduirà a 
la mort. Abans de morir l’arbre queda a 
disposició d’altres agents biòtics com ara 
escolítids secundaris que li donen el cop 
definitiu. Sense una predisposició i una 
incitació prèvies, els escolítids no podrien 
actuar-hi.

Estudis recents mostren que efectivament 
els patògens poden actuar com a factors 
que inciten o que predisposen al deca-
ïment. Aquest fenomen es va obser-
var en un estudi a Suècia amb una altra 
malaltia anomenada Gremmeniella abie-
tina, on es va demostrar que els atacs 
del patogen podien actuar com a factors 
incitants o com a factors de predisposi-
ció (Oliva et al., 2016). En aquest estudi es 
va poder comparar els arbres que havien 
rebut un o dos atacs del patogen. Després 
del segon atac, es va veure que arbres que 
havien estat defoliats en un primer atrac, 
i per tant predisposats, tenien una proba-
bilitat de morir 5 cops més alta que els 
que només havien rebut el segon atac, 
i que per tant no estaven predisposats. 
La predisposició feia que aquells arbres 
que estaven predisposats pel primer atac 
tenien el doble de probabilitat de ser afec-
tats per escolítids secundaris de l’espè-
cie Tomicus piniperda després del segon 
atac. En aquell cas T. pinperda va apa-
rèixer com a factor que contribuïa a la 
mortalitat. L’impacte d’un patogen i les 
probabilitats que l’arbre no es recuperi i 
mori dependrà del grau de predisposició. 
Seguint aquesta lògica, un atac de D. sapi-
nea podria debilitar un arbre no predis-
posat, i que aquest no entrés en decaï-
ment, o en cas de que l’arbre ja estigues 
predisposat podria  entrar en decaïment i 
acabés morint.

Quina és la prognosi 
d’un atac de D. sapinea? 

Des d’un punt de vista de gestió forestal és 
útil poder predir si els arbres sobreviuran 
o no a un atac. L’any 2018 a la JRU CTFC-
Agrotecnio es va realitzar un estudi finan-
çat per la Diputació de Barcelona, encarat 
a donar resposta a aquesta pregunta arran 
d’unes defoliacions molt intenses que 
van afectar els voltants del poble d’Oristà 
(Osona). Aquesta zona té unes condicions 
climàtiques i edàfiques que permeten una 
barreja d’espècies de pins molt peculi-
ar, també condicionada per l’historial de 
gestió. Pi blanc, pi pinyer, pi roig i pinassa 
creixen en boscos pràcticament mixtos, 
el que va permetre comparar les quatre 
espècies segons la seva susceptibilitat a 
D. sapinea i a la capacitat de recuperar-se 
dels seus atacs.

En un primer estudi es va observar que el 
pi blanc era l’espècie que presentava una 
defoliació menor i també la que tenia una 
quantitat menor de patogen en els seus 
teixits. El pi pinyer en canvi era l’espècie 
més afectada.

En un segon estudi, basat en un segui-
ment de 206 arbres afectats per diferents 
graus de defoliació, es va veure que les 
diferents espècies de pi es recuperaven 
de manera diferent de l’atac (Taula 1). El pi 
blanc era l’espècie més resilient, tot i que 
al cap d’un any presentava una morbiditat 
similar a les altres espècies. Tanmateix, 
quan consideràvem els arbres més afec-
tats, era l’única espècie que mostrava un 
patró clar de recuperació de la capçada 
(Figura 3). La pinassa en canvi va presen-
tar un comportament resistent. Al cap 
d’un any, no es va recuperar, però tampoc 
empitjorava. El pi pinyer va mostrar una 
tendència a empitjorar, però amb una 
morbiditat similar a les altres espècies. 
Entre les espècies estudiades, el pi roig va 
ser l’espècie que clarament pitjor va res-
pondre, tant en termes de defoliació com 
de mortalitat. Al cap d’un any, el pi roig 
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presentava una mortalitat molt elevada 
(>80%) especialment en aquells arbres 
que havien estat més afectats per D. sapi-
nea (>80% de defoliació).

En un tercer estudi, es va comparar quina 
era l’evolució d’arbres afectats per D. sapi-
nea en condicions de sequera (sense 
pedregada) amb l’evolució després d’una 
pedregada. Vam marcar un seguit de 
pins roigs en tres localitats als voltants 
de Sora i Sant Quirze de Besora (Osona). 
Un any després la mortalitat va ser molt 
elevada (>30%) als arbres que havien patit 
una defoliació moderada o elevada per 
D. sapinea (Taula 1). Aquest estudi ens 
va permetre confirmar que en les dues 
zones estudiades el pi roig és una espè-
cie molt sensible als atacs de D. sapinea. 
Molts arbres morts mostraven galeries de 
Tomicus piniperda, indicant (i) la capacitat 
de D. sapinea d’incitar el procés de deca-
ïment i (ii) el rol de plagues secundàries 
com a factor contributiu a la mort dels 
arbres.

L’endofitisme, un aspecte clau 
en l’epidemiologia de la malaltia

La capacitat que té D. sapinea de causar 
grans defoliacions que poden afectar dese-
nes d’hectàrees en qüestió de setmanes ha 
capturat l’interès de moltes persones dedi-
cades a la patologia forestal arreu del món. 
Assumint que el fong de ben segur ja hi era 
abans de l’atac, què és el que ha fet que es 
torni agressiu? Aquest és un dels aspectes 
més misteriosos de la malaltia i que només 
comencem a entendre.

Un dels exemples més paradigmàtics 
d’aquest comportament explosiu és l’apa-
rició de símptomes després d’una tempes-
ta de pedra. Una de les hipòtesis és que la 
patogenicitat està lligada a la disponibilitat 
de prolina als arbres (Sherwood et al., 2015). 
La prolina és un aminoàcid que sintetitzen 
els arbres com a resposta a l’estrès i el fong 
la podria fer servir com a font de nitrogen 
per créixer i colonitzar els brots dels pins 
quan s’estan desenvolupant. Altres factors 
com ara un alliberament més gran d’espo-
res per part de les pinyes infectades també 
hi podria jugar un paper important.

Taula 1. Evolució de la defoliació i mortalitat al cap d’un any en diverses espècies de pins 
afectades per D. sapinea després d’una pedregada o després d’un període de sequera. Alta, 
mitjana i baixa indiquen diferents graus de afectació inicial. N indica el nombre d’arbres que 
s’han seguit de cada classe de defoliació.

Pedregada Sequera

N
Defoliació 

inicial
Defoliació 

(%)
Δ%

Mortalitat 
(%)

Defoliació
(%)

Δ%
Mortalitat 

(%)

P. halepensis

Alta 6 84 78 -7 33 -

Mitjana 10 54 44 -18 0

Baixa 15 16 7 -57 0

P. nigra

Alta 23 86 84 -2 24

Mitjana 15 51 58 13 0

Baixa 10 5 8 56 0

P. pinea

Alta 22 89 94 5 15

Mitjana 15 47 78 64 0

Baixa 10 5 13 167 0

P. sylvestris

Alta 37 85 91 7 87 82 -4 47

Mitjana 23 53 45 -14 10 67 21 33

Baixa 20 8 38 359 14 16 47 0
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En un quart estudi es va mirar d’entendre 
per què alguns arbres estaven molt afec-
tats i altres arbres no van mostrar símpto-
mes després de la pedregada (Oliva et al. 
2020). Entendre el per què alguns arbres 
són asimptomàtics quan estan sotmesos 
a un efecte que en principi els hauria 
de causar la malaltia ens podia ajudar a 
entendre què és el que causa que D. sapi-
nea es torni patògena. Hi ha com a mínim 
tres possibles explicacions de per què els 
arbres són asimptomàtics: (i) els arbres 
eren resistents degut a la seva genètica, 
(ii) els arbres tenien un microbioma que 
els feia resistents o (iii) cap de les ante-
riors i en realitat només havien estat de 
sort i havien pogut escapar-se de l’atac. 
Resoldre aquestes qüestions té implica-
cions a l’hora d’aconsellar quins arbres es 
tallen o es deixen després d’un atac.

El microbioma és el conjunt de microbis 
que viuen de manera endòfita dins de 
l’arbre, com D. sapinea. Ja que ocupen el 
mateix nínxol que el patogen es va estudi-
ar si podrien tenir la capacitat de competir 
amb el patogen i parar la seva expan-
sió, i el desenvolupament de la malaltia. 
Efectivament es va veure que els microbis 
que habitaven un determinat arbre podien 
explicar fins a un 60% dels símptomes. Els 
arbres que tenien certes espècies de fongs 
com ara Sydowia polyspora, o Alternaria 
sp. als seus branquillons eren capaços de 
frenar el desenvolupament de D. sapinea 
donant suport a l’opció (ii).

Els resultats apuntaven que la capacitat 
d’aquestes espècies de fongs per supri-
mir D. sapinea es podria explicar pel fet 
que podrien ser capaços d’adquirir de 
manera més eficient la prolina produïda 
pels arbres en condicions d’estrès i evitar 
l’accés del patogen a la seva font principal 
de nitrogen. En definitiva, els resultats 
indicaven que els arbres asimptomàtics 
eren arbres “resistents” i que per tant podi-
en ser interessants de conservar de cara a 
minimitzar futurs atacs.

Altres fongs emergents 
a Catalunya: el cas 
de Dothistroma sp.

Diverses persones dedicades a la gestió 
forestal han notat un empitjorament de la 
sanitat de les pinedes en els últims anys, 
i en nombroses visites hem detectat la 
presència de banda roja. Hi ha dues espè-
cies de Dothistroma: Dothistroma pini i 
Dothistroma septosporum, que causen la 
mateixa malaltia, la banda roja. No se sap 
del cert quina de les dues espècies hi ha a 
Catalunya, però a nivell epidemiològic són 
molt similars. De lluny, els atacs mostren 
una aparença similar als de D. sapinea, 
però una mirada més propera ens mostrarà 
diferencies clares (Figura 4). El símptoma 
clau per diferenciar Dothistroma sp. és que 
aquest fong causa la mort de les acícules 
de l’any anterior. No afecta les acícules del 
brot de l’any, ni al brot en si, com ho faria D. 
sapinea (comparar Figura 2 amb Figura 4).

De cara a diferenciar aquestes malalties 
s’ha de posar èmfasi en que Dothistroma 
sp. anella l’acícula, de manera que la part 
superior mor. En canvi D. sapinea mata el 
brot, i per això es moren les acícules. Des 
de lluny l’aparença del bosc és similar: 
els arbres mostren capçades marrons. 
Al cap dels anys les acícules moren i les 
capçades tenen un aspecte esclarissat. Si 
un bosc només conserva les acícules de 
l’any, és molt probable que hagi patit una 
defoliació de banda roja.

A la JRU CTFC-Agrotecnio s’investiga qui-
nes condicions afavoreixen els atacs de 
banda roja a Catalunya. Les primeres visi-
tes a boscos afectats mostren els matei-
xos patrons que a altres llocs d’Espanya 
o del món. Dothistroma sp. prolifera en 
condicions d’humitat ambiental eleva-
des. Boscos tancats i humits, primaveres i 
estius plujosos acompanyats de tempera-
tures suaus n’afavoreixen l’atac. Es pensa 
que és una d’aquelles malalties que pro-
bablement estigui augmentant degut a la 
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densificació del bosc per l’abandonament 
dels usos anteriors. La malaltia s’ha vist 
afectant la majoria dels pins de Catalunya, 
des de pi blanc fins a pi negre.

Conclusions: 
recomanacions per 
a la gestió forestal

Pineda afectada de D. sapinea 
després d’una pedregada

Davant d’un atac de D. sapinea seguit 
d’una pedregada és recomanable elimi-
nar els peus molt defoliats de pi roig i pi 
pinyer, ja que probablement moriran o 
empitjoraran la seva salut. A més, s’haurà 
d’eliminar els peus amb una defoliació 

mitjana de pi pinyer, ja que segurament 
també empitjoraran.

En principi no s’espera un empitjorament 
general de l’estat sanitari les pinedes de 
pi blanc i pi negre i, per tant, en aques-
tes dues espècies s’haurà de prendre un 
criteri més conservador que a les altres 
espècies de cara a eliminar peus afectats. 
No obstant això, es podrien eliminar els 
peus més afectats.

Davant d’una massa molt afectada pot 
ser recomanable deixar els peus que tot 
i haver patit la pedregada no han desen-
volupat símptomes, ja que és possible 
que tinguin un microbioma més resistent. 
En tot cas, no s’hauria d’esperar que els 
arbres “resistents” contribueixin a millorar 
la pròxima generació d’arbres a causa de 
la seva genètica. Altres estudis mostren 
que la resistència a D. sapinea té una 
component genètica molt baixa i per tant 

Figura 4. Un altre fong que està afectant les pinedes de Catalunya és Dothistroma sp. causant 
de la banda roja. De lluny es poden confondre amb D. sapinea. La diferència clau és que 
Dothistroma causa la mort parcial de les acícules de l’any anterior (esquerra), en canvi D. 
sapinea afecta a les acícules de l’any mitjançant la mort del brot (comparar amb Figura 2). La 
mort de les acícules de l’any anterior fa que els arbres tinguin capçades esclarissades on només 
sobreviuen les acícules de l’any (superior dreta).
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poc heretable. No tenim dades de micro-
bioma en pins, però en altres espècies se 
sap que el microbioma està poc influenci-
at genèticament i per tant tampoc sembla 
massa heretable. En canvi, si que sembla 
que l’ambient hi té un rol important, 
d’aquí la recomanació de deixar arbres 
asimptomàtics quan sigui possible, ja que 
poden produir inòcul que colonitzi els 
altres arbres i desenvolupin la capacitat de 
parar els futurs atacs de D. sapinea.

Pineda afectada de D. sapinea a 
causa de condicions de sequera 
crònica

Davant d’un atac de D. sapinea en un 
context de sequera és recomanable eli-
minar els peus molt defoliats de pi roig, ja 
que és molt probable que morin de totes 
maneres. 

Pot ser interessant eliminar els arbres amb 
una defoliació mitjana, ja que presenten 
una mortalitat notable. 

La resposta dels arbres quan estan ata-
cats sota sequera no sembla equivalent al 
comportament després d’una pedregada.
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Resum
El projecte GO SUBER ha estat treballant des del 2017 per la millora de les condicions 
d’extracció del suro mitjançant una mecanització de les feines. Això haurà de repercutir 
positivament en una millora a les condicions de seguretat i salut dels treballadors, en la 
minimització de ferides i en la productivitat de la pela. La falta de mà d’obra especialit-
zada i el relleu de les generacions més joves justifica, sense dubte, trobar una màquina 
de fàcil ús i que respecti la vitalitat de les alzines sureres. 
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GO SUBER el projecte 
que treballa per 
millorar la productivitat 
de les suredes

Les formacions forestals de sureda són un 
ecosistema que acullen un dels més rics 
biòtops de la Unió Europea i és un dels 
principals motors de l’economia a moltes 
zones rurals en l’àmbit mediterrani. Forma 
part dels sistemes multifuncionals cone-
guts com a “montado”, a Portugal, i “dehe-
sa” a Espanya. El suro és la seva principal 
producció i, suposa un 0,2% del Producte 
Interior Brut d’Espanya.

Tradicionalment, les operacions de ratllar, 
separar i extreure el suro de l’arbre (lleva 
del suro) s’han realitzat amb eines sim-
ples: la destral i una perxa de fusta amb 
un extrem en bisell denominada “burja”. 
La destral s’utilitza per a fer els talls, i el 
mànec de la destral o la burja per a fer 
palanca i separar el suro, en zones baixes i 
altes de l’arbre, respectivament. En arbres 
amb altures de pela superiors a 2 m s’uti-
litza una escala per a accedir a la zona 
alta de l’arbre en zones accessibles com 
la “dehesa” o bé els mateixos operaris fan 
l’escaleta.

La rendibilitat d’aquest sistema de pela 
tradicional (Fotografia 1) és molt variable i 
depèn fonamentalment de les caracterís-
tiques del terreny i de l’estat de les sure-
des, l’experiència del personal operari, la 
qualitat de la lleva (percentatge de trossos 
i percentatge de culasses) i la presència 
de defectes produïts per antigues ferides 
de pela o per la presència de danys biòtics 
com el corc del suro.

El “savoir-faire” de les operacions de lleva 
del suro s’enfronta actualment a vàries 
problemàtiques: els canvis meteorològics 
que redueixen els períodes de creixement 
dels arbres i, de retruc, en redueixen la 
temporada efectiva de lleva, a l’envelli-
ment i falta de relleu generacional de les 
colles de peladors i a l’escassetat de mà 
d’obra especialitzada (alt grau d’especia-
lització). En els últims anys l’aprofitament 
de suro ha sofert una revolució en les tèc-
niques i mètodes d’explotació que, encara 
que no s’han traslladat de manera definiti-
va a les persones propietàries, gestores i/o 
empreses del sector, sí que han incorporat 
noves solucions que, en un futur no gaire 
llunyà, seran eines clau de l’aprofitament 
donada la situació estructural del sector.

Les noves eines dissenyades en el projec-
te GO SUBER per a modernitzar les ope-
racions d’extracció de suro (tradicional-
ment realitzada amb destral) tenen com 
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a objectiu final aconseguir rendiments 
més alts en l’aprofitament del suro sense 
arribar a fer malbé l’arbre.

El projecte està centrat en la mecanitza-
ció i optimització dels procediments de 
l’extracció del suro. Inclou la recollida de 
dades a través d’un sistema informàtic per 
ajudar en la presa de decisions, la millora 
de la seguretat i salut en el treball de la 
pela, la classificació i caracterització del 
suro en planxa i granulat per a la seva 
posterior comercialització, l’adaptació de 
la logística a la lleva mecanitzada, l’anàlisi 
de la rendibilitat i la dilatació de la tempo-
rada de pela (ara molt redüida pels canvis 
climàtics) mitjançant la determinació de 
la possibilitat de la realització del ratllat 
previ (tall transversal, coll i longitudinals) 

a la pela del suro per avançar feina i 
d’aquesta manera incrementar l’extracció 
de suro a l’estiu.

Els assajos de prototips i de noves tèc-
niques s’han realitzat simultàniament en 
els tres territoris surers per excel·lència a 
Espanya: les zones productores d’Andalu-
sia, Extremadura i Catalunya.

Una altra línia de treball del projecte se 
centra en l’ús del suro en noves aplica-
cions. El suro és un material amb una 
combinació de propietats que el fan únic 
i versàtil. Entre aquestes propietats des-
taquen la seva baixa densitat, la seva ele-
vada resistència al foc i mecànica, baixa 
conductivitat tèrmica i elèctrica, a més de 
ser un bon aïllant tèrmic i acústic, elevada 
elasticitat i potencial adsorbent d’alguns 
contaminants.

Aquestes propietats fan possible el plan-
tejament de l’ús de subproductes de suro, 
o suro de mides no comercials, com a 
material per a substrat de creixement 
de plantes (façanes verticals) i sistemes 
de tractament d’aigües residuals (com a 
material i substrat filtrant). El desenvolu-
pament de nous usos donarà la oportuni-
tat per la valorització dels residus i dona 
sortida a subproductes o derivats del suro 
que trobaran nous mercats impulsant la 
bioeconomia circular.

En el marc del projecte s’ha elaborat una 
guia sobre els diferents productes i sub-
productes als quals el suro és considerat 
matèria primera. Aquesta guia es pot des-
carregar des del següent enllaç: 

https://www.icsuro.com/la-fundacio-
icsuro-coordina-ledicio-de-la-minguia-
de-noves-aplicacions-del-suro/

Fotografia 1. Lleva 
de suro tradicional, 
amb el conseqüent 

tractament 
posterior per 

preveure el corc 
del suro. Font: CFC.
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La pela de suro amb 
noves tecnologies

La pela és un treball que continua realit-
zant-se de la mateixa manera que fa 100 
anys, amb la gairebé exclusiva ajuda de 
la destral i la burja, amb la dificultat que 
comporta el seu maneig de forma correc-
ta i eficient sense produir ferides a l’arbre. 
Les operacions de pela consisteixen en el 
tall transversal (coll) i el tall o ratllat lon-
gitudinal del suro en l’arbre (fases d’obrir 
i traçar) i despreniment de les planxes de 
l’arbre (fases de desenganxat, separat i 
extracció del suro).

Amb l’objectiu d’innovar en les operaci-
ons de lleva de suro, des de l’any 2005 
que ja es va iniciar el desenvolupament 
d’eines mecàniques per a realitzar els 
talls al suro. Inicialment eren eines amb 
motors d’explosió o elèctrics (Fotografies 
2 i 3) que requerien de grans bateries per 
garantir una mínima autonomia.

Amb el pas dels anys es va anar millorant 
la sensibilitat de les màquines i els equips, 
fins al punt actual en que s’ha apostat 

Fotografies 2 i 3. Màquina IPLA (elèctrica) i 
STHIL (explosió) desenvolupades inicialment. 
Font: CFC.

Taula 1. Comparativa de característiques de les diferents màquines desenvolupades fins a la data.

Comercials Prototips

IPLA STILH 1 2 3 4 5 3C18

Tall

Profunditat 
(mm)

50 70 70 70 60 30 30 80

Amplada 
(mm)

Baix Alt Alt
Alt 
(90)

Baix 
(30)

Baix 
(30)

Mitjà Mitjà
-70 -70

Velocitat Baix Mitjà Mitjà Mitjà Alta Baix Mitjà Mitjà

Alimentació

Núm. fonts 1 2 1 1 1 1 1 1

Integrada NO NO SI NO SI SI SI* NO

Autonomia 
(h)

Gen. 8 2 7 2 0,5 1 6

Pes en kg 3,5 
(20)

6,5 
(10)

11
3,5 3 2 3.8 3

(pes amb bateria) -8 -4 -3 (4.8) -6

Cables 2 2 1 1 0 0 1 0
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Figura 1. 
Evolució de les 
màquines de la 
casa Coveless. 

clarament per les màquines elèctriques 
(la millora de la capacitat de les bateries 
actuals hi ha ajudat molt) i el sensor de 
profunditat ja està incorporat a la mateixa 
espasa de tall. Val a dir, que la fiabilitat 
del sensor de profunditat és molt bona i 
permet talls sense provocar ferides a la 
capa mare.

L’evolució també ha estat a nivell de tipo-
logia de màquines utilitzades (Figura 1). 
Darrerament s’ha optat per màquines peti-
tes, tipus bricolatge, per facilitar la feina i 
minimitzar el pes de les eines sense deixar 
de banda la fiabilitat i precisió dels equips 
fins arribar als prototips actuals. El darrer 
és el model 3C18, que és el que s’ha testat 
durant el projecte GO SUBER.

Fotografia 4. 
Maquinària 

elèctrica model 
3C18, amb sensor 

incorporat a 
l’espasa per 

poder efectuar 
el ratllat i el coll 

superior, junt a la 
bateria que va a 

l’esquena. Font: CFC.

Fotografia 5. 
Aplicació pràctica 

del ratllat amb 
les noves 

tecnologies a les 
sureres catalanes. 

Font: CFC.
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La màquina Coveless porta un sistema 
que incorpora un sensor que detecta la 
humitat de la capa mare de l’alzina sure-
ra (Fotografia 4). Quan arriba a la capa 
matriu surt un capçal que impedeix con-
tinuar tallant a major profunditat. Aquesta 
reacció de la màquina, junt amb la sensi-
bilitat del sensor, és l’essència del projecte. 
La sensibilitat del sensor es pot calibrar 
en funció del dia o moment en què s’ha 
de treballar si hi ha més o menys humitat 
ambiental, o la orientació és diferent. Per 
tant, és fonamental tenir un bon calibrat 
de la màquina degut a que una sensibili-
tat molt alta no permet realitzar el ratllat 
de manera òptima i, per contra, una baixa 
sensibilitat del sensor permet fer incisi-
ons més profundes que podrien produir 
ferides a l’arbre i permetre l’entrada de 
patògens posteriorment.

La destral tradicional, si no es té molta 
experiència en el seu maneig, pot danyar 
la capa mare de l’arbre mentre que la 
màquina Coveless pel ratllat genera uns 
talls rectes i nets, sense arribar a tocar 
la capa generatriu i permetent una fàcil 
pela posterior (Fotografies 6 i 7). Els ren-
diments de lleva s’aventuren bastant més 
alts i les pannes surten rectes, la qual 
cosa és fonamental per a la seva poste-
rior transformació en la indústria surera. 
Les noves tenalles, palanques o “mijuros” 
són eines menys perilloses que la destral 

(Fotografia 8). A més, les bateries de les 
eines elèctriques garanteixen una auto-
nomia d’una jornada completa de treball.

En el marc d’aquest projecte s’han desen-
volupat prototips d’eines auxiliars per a la 
lleva, com són tenalles manuals i elèc-
triques per al desenganxat de la pana de 
suro i palanques tecnològiques o “mijuros” 
per al separat i extracció de la pana.Totes 
aquestes eines es basen en dissenys actu-
als en funcionament però s’han millorat 
aspectes d’ergonomia i de materials per 
tal que siguin més eficients, segures i amb 
una menor probabilitat de provocar feri-
des en cas de mal ús.

Fotografía 6. 
Pannes de suro 
tallades amb eines 
mecàniques on 
es pot veure la 
profunditat de tall 
que no arriba a la 
capa mare. Font: CFC.

Fotografia 7. Vista 
d’un tall de la 
màquina Coveless, 
on s’observa que 
la màquina no va 
arribar a la capa 
mare de l’arbre 
gràcies al sensor. 
Font: CFC.
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Millora de les 
condicions de 
seguretat i salut

Per a zones com la devesa, on es realitza 
l’extracció del suro fins a la zona de les 
branques dels arbres, es fa necessària 
una regulació específica en matèria de 
seguretat i salut per a les activitats de saca 
de suro pel seu alt grau de perillositat. A 
Catalunya, la regulació de lleva no permet 
realitzar-la a les branques ni arrels, per la 
qual cosa aquests equips no s’han testat 
en les nostres condicions.

En el marc del projecte s’ha desenvolu-
pant un prototip d’escala surera proveïda 
d’una petita plataforma que pretén pro-
porcionar major estabilitat pel seu sistema 
d’ancoratge (Fotografia 9), que fixa l’escala 
a l’arbre i permet treballar més còmoda-
ment a la persona, ja que està separat de 
l’arbre i amb les dues mans lliures perquè 
ambdues estiguin operatives. Forma part 
dels nous equips de protecció individu-
al, alhora que es proporciona formació i 
informació adequada per al lloc de treball.

S’han analitzat nous sistemes de seguretat 
i salut adaptats específicament a la surera 
i als treballs en alçada, com ara:

– Instal·lació de línia de vida per evitar 
caigudes en altura.

– Utilització de EPI’s (encara que no són 
específics).

– Escales per a accessos a l’arbre.
– Instal·lació de línies de vida en remolcs 

de càrrega.
– Organització dels talls de manera segura.
– Metodologia concreta per als treballs 

establint com a prioritat de treballar des 
del terra. Si no és possible treballar des 
del terra es treballarà des de l’escala, i si 
no és possible treballar des de l’escala 
es recorrerà al mètode de la línia de 
vida.

Aquestes noves mesures de protecció i 
protocols de prevenció de riscos laborals 
al costat del prototip d’escala surera dis-
minueixen el risc d’accident i augmenten 
la seguretat i salut de les persones treba-
lladores en la lleva del suro, tot escurçant 
les limitacions de les altures de pela.

Fotografia 8. 
A l’esquerra, 
destral amb 

final de mànec 
bisellat. Centre i 
dreta, “mijuros” 

i palanques 
tecnològiques 

amb disseny 
ergonòmic.  

Font: COSE.

Fotografia 9. Operari treballant amb mesures 
de seguretat en una escala dissenyada per la 

pela del suro en alçada. Font: COSE.
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Aplicacions digitals 
per a la millora de la 
gestió de les sureres 
i la comercialització

A la fase de comercialització, és bàsic 
avançar amb la caracterització i classi-
ficació del suro. Per a això s’ha validat 
una aplicació informàtica anomenada 
CorkClass4.1, basada en la classificació 
visual que permet obtenir, a partir d’una 
sèrie de paràmetres sobre moltes mostres 
d’alzina surera, la qualitat d’una planxa 
a partir del calibre i de l’aspecte visu-
al (s’avalua cadascuna de les anomalies 
entre 0=absència, 1 i 2=molta presència). 
Aquesta aplicació permet classificar en 
dues qualitats visuals (suro per fer taps 
o de rebuig) o en quatre (1r-3r, 4t-5è, 
6è i rebuig). S’ha verificat que aquesta 
aplicació pot ser utilitzada amb resultats 
acceptables per persones amb poca for-
mació sobre tecnologia del suro i permet 
optimitzar les qualitats del suro des de la 
mateixa finca.

La finalitat és adequar la planificació de 
l’aprofitament de suro a l’obtenció d’un 
suro amb un calibre òptim, que maximitzi 
el seu valor, ja que el calibre determina 
el nombre de taps naturals que es poden 
obtenir. És per això que el calibre del 
suro en el moment de la seva extracció 
influeix decisivament en l’ús posterior 
(Fotografia 10). Aquest calibre ve determi-
nat pel creixement i el torn de pela, entre 
altres factors.

En el marc del projecte GO SUBER també 
s’està assajant una aplicació de geolocalit-
zació capaç de recollir, sistematitzar i ana-
litzar les dades de les suredes com ara el 
nombre de suredes (productives, pelagrí, 
etc.) i el seu estat sanitari, rutes de saca, 
produccions mitjanes diàries a l’anterior 
lleva, volum estimat, data del marcatge i 
extracció del suro amb la nova maquinà-
ria, etc. Aquesta informació, integrada en 

l’aplicació ajuda a la presa de decisions 
per facilitar la gestió de la sureda.

El creixement del suro i el creixement 
del ligne (creixement diametral) són les 
variables de l’arbre que més importància 
tenen en la gestió de les suredes, ja que 
determinaran el calibre del suro, factor 
que condiciona l’ús industrial del suro 
extret, i per tant determinant en la defini-
ció del torn de pela (nombre d’anys que 
transcorre entre dos lleves consecutives). 
Aquestes eines digitals ens permeten defi-
nir les bases tècniques per a una nova 
subericultura de precisió.

Nous usos per a 
subproductes de 
suro i pelagrí

Una altra qüestió que es planteja és l’apro-
fitament dels residus i suro de mides que 
no permeten fer taps, tenint en comp-
te que el granulat de suro és el destí 
de, almenys, el 50% de la producció. 
Normalitzar i tipificar correctament cada 
tipus de suro, fent que el suro de rebuig o 
de mides que no permeten fer taps, tingui 

Fotografia 10. 
Pannes de suro 
apilades per la 
posterior recollida. 
Font: CFC.



38  |

XXXVII
JTS 

EMILI GAROLERA

IMPLEMENTACIÓ DE MILLORES TECNOLÒGIQUES INNOVADORES EN LES TÈCNIQUES DE LA PELA DEL SURO

un ús i no suposi un cost afegit és un altre 
dels objectius del projecte.

En el desenvolupament de nous usos 
per a subproductes de suro i pelagrí, 
GO SUBER està fent demostracions d’una 
coberta verda amb suport de suro per a 
revestiment enjardinat de façanes, on el 
suro s’aplica com a substrat que permet 
la germinació i creixement de plantes. El 
suro també actua com a bioabsorbent per 
a la descontaminació d’aigües residuals 
d’edificis i millora la seva eficiència ener-
gètica a causa de les propietats aïllants del 
material.

Una coberta verda amb suro (Fotografia 
11) és un sistema innovador que repre-
senta una millora substancial de la com-
petitivitat d’aquest material respecte a 
altres sistemes que utilitzen materials no 
sostenibles (per exemple maons triturats). 
L’aplicació de suro implica millores a nivell 
tèrmic, acústic i de resistència, la qual 
cosa suposa una innovació respecte als 
sistemes actuals.

El projecte a Catalunya

La participació del Consorci Forestal de 
Catalunya i de la Cooperativa de Serveis 
Forestals en aquest projecte ha permès 
incorporar l’operativitat de la màquina a 
les sureres de Catalunya i contrastar les 
dades amb les de la resta de zones que 
hi participen. Això ha permès calibrar i 
comprovar la màquina amb diferents situ-
acions i condicions en les que es podria 
aplicar la pela mecanitzada en un futur i 
millorar la màquina amb les experiències 
obtingudes.

Fins ara, en aquest projecte s’han desen-
volupat diferents experiències. La primera 
es va dur a terme durant l’estiu de 2019, 
quan es va realitzar el ratllat i la pela 
alhora. La segona va ser durant l’hivern 
i primavera de 2020 realitzant el ratllat 
previ i el coll de les pannes, per procedir a 
la pela al juny del mateix any. Finalment, 
a la tercera experiència es va realitzar el 
ratllat i pela alhora a les mateixes parcel-
les de 2020 per poder comparar si existien 
diferencies amb el ratllat previ.

Experiència 2019

La realització d’aquesta experiència esta-
va pautada mitjançant un protocol de 
recollida de dades. En la cerca de parcel-
les es va tenir en compte les diferents 
condicions d’estació que podem trobar 
a les sureres de Catalunya. En aquest 
primer any es van seleccionar quatre 
parcel·les en total, de l’Alt Empordà, La 
Selva, Guilleries i Montnegre. A cada una 
d’aquestes parcel·les s’havien de marcar 
20 arbres, els quals es numeraven i geo-
referenciaven per realitzar el seguiment 
posterior. A l’hora de triar els arbres 
es buscava la representativitat de les 
diferents situacions a les que podria 
enfrontar-se la màquina Coveless que es 
testejava. Per aquest motiu es van marcar 
alzines sureres amb diferents orientaci-
ons, alçades de pela i diàmetres.

Fotografia 11. 
Façana verda, 

amb sistemes de 
vegetació vertical 
que utilitza com a 
substrat el suro de 

rebuig. Font: COSE.
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El protocol per la recollida de dades estava 
harmonitzat per a Andalusia, Extremadura 
i Catalunya i recollia les següents variables 
a mesurar:

– Data
– Numero d’arbre
– Coordenades
– Circumferència sobre suro
– Circumferència sota suro
– Temps de desplaçament d’arbre a arbre
– Temps de preparació (desbrossada 

de l’entorn, poda de branques, treure 
pedres...)

– Temps de ratllat amb Coveless
– Temps de fer el coll amb Coveless
– Temps de desenganxat
– Temps de separat
– Temps de destral
– Temps d’extracció de pannes, culasses i 

retalls
– Temps de recollida de les pannes
– Pes de les pannes
– Pes dels trossos
– Qualitat de la lleva
– Presència/absència de malalties

En aquest article comentarem les dades 
i resultats de les actuacions realitzades el 
2019 (Taula 2) ja que han tingut una anàli-
si acurada a nivell global del projecte, amb 
un Informe elaborat pel Departamento 
de Ingeniería Forestal de la Universitat de 
Córdoba.

S’hi agrupem les diferents tasques en tres 
grups d’operacions elementals. El grup T1 
inclou el temps de preparació i el temps 
de fer servir la maquinària Coveless. El 
grup d’operacions T2 incorpora el temps 
de desenganxat amb les tenalles, el temps 
de separació, el temps de destral i el temps 
d’extracció de les pannes. Finalment el 
grup T3 inclou el temps de recollida de les 
pannes i culasses així com el del desplaça-
ment a un següent arbre.

Si analitzem amb detall les dades obtingu-
des, els temps de preparació de Catalunya, 
inclosos al grup T1, han mostrat una rela-
tiva dispersió, i això és degut a la irregula-
ritat de les finques i la presència o absèn-
cia de matollar. Les feines de desbrossada 
no estaven contemplades per realitzar 
prèviament al projecte i per això es duien 
a terme al moment previ del ratllat quan 
calia. També les variables dendromètri-
ques com la circumferència i l’alçada de 
pela dels suros a Catalunya eren inferiors i 
això comporta una disminució del temps 
de ratllat.

De les alzines sureres de Catalunya que 
han participat en aquest estudi, els dià-
metres mitjans sobre suro estan en els 
33,1 cm amb una desviació de 10 cm. 
Els diàmetres sota suro se situaven en 
26,7 cm de diàmetre de mitjana. L’alçada 
de pela presentava un rang de variació 
molt alt, des de 60 cm fins 190 cm, tot 
situant-se la mitjana en 135 cm.

Taula 2. Dades de les operacions agrupades de les diferents zones que han participat al projecte.

Andalusia Catalunya Extremadura

Dades Mitjana Desv. 
Est.

Rang Dades Mitjana Desv. 
Est.

Rang Dades Mitjana Desv. 
Est.

Rang

T1 110 4’ 19’’ 1’50’’ 1’44’’-
11’58’’

76 3’20’’ 1’35’’ 0’47’’-
7’12’’

72 4’24’’ 2’35’’ 1’01’’-
12’30’’

T2 110 3’42’’ 2’03’’ 1’00’’-
12’25’’

76 5’48’’ 3’43’’ 1’00’’-
18’15’’

72 5’40’’ 3’02’’ 1’46’’-
15’15’’

T3 110 0’38’’ 0’22’’ 0’00’’-
2’12’’

76 0’24’’ 0’28’’ 0’00’’-
2’30’’

72 1’01’’ 0’41’’ 0’00’’-
2’38’’

Total 110 8’39’’ 3’36’’ 3’27’’-
22’50’’

76 9’14’’ 4’21’’ 3’48’’-
24’00’’

72 11’06’’ 4’45’’ 3’06’’-
24’05’’
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Comparant les operacions incloses al 
grup T2, es veu que proporcionalment a 
Catalunya són més altes. En aquest grup 
s’inclouen el desenganxat, el separat i la 
treta de les pannes i culasses. De l’expe-
riència realitzada cal recordar que per 
aquestes operacions, quan no sortia bé el 
suro per presència de galeries del corc del 
suro o per dificultats al moment de la lleva, 
es va fer servir la destral catalana, doncs 
amb els mitjans mecanitzats no era pos-
sible continuar amb els treballs. Aquest fet 
comportava una dedicació de temps més 
gran i desviaven la mitjana dels temps. 

Pel que fa a les variables de productivitat 
de les sureres que han participat en aquest 
projecte, les de Catalunya han mostrat 
resultats inferiors als de Extremadura i 
Andalusia, amb una mitjana de 11,4 kg de 
les pannes per arbre, front als 16 i 21,1 kg 
de mitjana respectivament. Per contra, 
el pes dels trossos a Catalunya, és a dir, 
aquelles parts que no han sortit amb les 
pannes senceres, culasses i retalls i pannes 
enganxades que finalment es trenquen en 
trossos de petites dimensions, era supe-
rior al de la resta de zones (0,9 kg/arbre 
a Andalusia o 1,5 kg/arbre a Extremadura 
front a 2,5 kg/arbre a Catalunya).

Una altra variable a considerar és la pre-
sència/absència de malalties als arbres 
que van participar en aquest projecte, 
doncs la incidència de plagues dificulta 
i condiciona la pela present i futura. En 
aquest aspecte, les dades de Catalunya 
van presentar resultats més dolents, amb 
un 53% d’arbres sans i un 46% amb pre-
sència del corc del suro i un 1% amb 
presència de formigues. La presència de 
plagues i malalties és un problema cada 
cop més sovint i que condiciona la viabi-
litat dels aprofitaments de suro.

Tant de l’anàlisi de les dades com de 
l’experiència realitzada, s’ha observat la 
relació entre els arbres que presentaven 
temps més curts de les operacions de pela 
i la absència del corc del suro. En aquest 
sentit, quan havia arbres molt afectats 

pel corc del suro (Coraebus undatus) era 
necessari l’ús d’eines tradicionals com la 
destral per separar les pannes de la capa 
matriu de l’arbre, tenint en compte que 
quan hi ha galeries del corc del suro és 
molt fàcil danyar la capa mare i compro-
metre la salut de l’arbre. Per això l’operació 
comportava una despesa de temps més 
alta i va suposar un percentatge de tros-
sos i retalls també més gran.

Experiència 2020

Pel que fa a les actuacions realitzades 
durant l’any 2020, es va voler estudiar si 
havia diferències entre avançar el ratllat fora 
de l’època de pela i pelar després o realitzar 
totes les operacions al mateix moment, ja 
en època de pela. L’experiència va inici-
ar-se a mitjans de febrer i mensualment 
es va anar a ratllar i fer els colls (Fotografia 
12) a quatre rodals de característiques dife-
rents, de les Guilleries, Montseny, La Selva i 
Montnegre i el Corredor. 

Una de les novetats d’aquest any era 
l’ús de les estisores (tenalles) elèctriques 
(Fotografies 13 i 14) per separar les pannes. 

Fotografia 12. Ratllat a una alzina surera dins 
del projecte GO SUBER. S’observa la rectitud 
del tall. Font: CFC.
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Les estisores anaven endollades a una 
bateria que anava a l’esquena i tenia una 
durada superior a una jornada de feina. 
Aquestes tenalles es basen en el siste-
ma de les estisores de poda elèctriques 
amb un mecanisme invers que permetia 
desenganxar i separar les pannes mitjan-
çant l’obertura de dues peces metàl·liques.

Una cosa important i a tenir en compte 
quan es realitzava la separació de les pan-
nes amb les estisores elèctriques va ser 
que el ratllat havia d’estar ben fet, això vol 
dir que no havia d’arribar a la capa mare 
de l’alzina surera i al mateix temps havia 
de tenir el màxim de profunditat. Si aquest 
tall no era suficientment profund les vores 
de les pannes quedaven malmeses per la 
força de la màquina i aquest fet deprecia 
el preu de les pannes i no s’executa una 
feina eficient.

Sense haver estudiat les dades encara, a 
nivell de projecte, les sensacions sobre la 
experiència d’enguany realitzada per com-
parar els temps i costos del ratllat previ 
front al ratllat i pela instantani, podria impli-
car que no hi ha diferències entre els temps 
de ratllat previ i l’instantani. Tot i que no 
hi ha una millora en els temps d’execució 
del ratllat, si que resulta eficient realitzar el 
ratllat abans de l’època de lleva. D’aquesta 
manera una part de la feina ja està feta 

abans de la lleva i reduïm les operacions a 
realitzar en un moment en què fa falta mà 
d’obra per la lleva del suro. Per contra, si no 
s’han fet correctament els ratllats caldria el 
recolzament amb eines tradicionals com la 
destral per poder acabar de fer la lleva.

Sensacions obtingudes de l’ús 
de les màquines a Catalunya

Després dos anys complerts de lleva, ja 
s’han pogut obtenir les primeres sensaci-
ons dels assajos de camp amb els proto-
tips desenvolupats i les diferents metodo-
logies de treball.

Màquina Coveless

– És una molt bona màquina per a perso-
nes sense experiència prèvia.

– El mànec d’on s’agafa la màquina podria 
estar dissenyat per treballar amb dues 
orientacions, ja que permetria aprofitar 
més els colls de les pannes així com 
afavorir l’ús de la màquina tant per per-
sones dretanes com esquerranes.

– El seu pes dificulta fer els colls de les 
pannes en alçades elevades, d’entre 1,8 
i 1,9 m.

– El cable que connecta el sensor amb 
l’espasa a vegades es desconnecta o fa 
mala connexió, i es perd la sensibilitat 
necessària.

Fotografies 13 i 14. 
Desenganxat 
amb les tenalles 
elèctriques.  
Font: ICSURO.
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Fotografia 15. 
Resultat de 

l’aplicació 
mecanitzada 

amb les eines 
del projecte 

GO SUBER, a 
una sureda del 

Montseny. 
Font: CFC.

– És important mantenir net i en con-
dicions el sensor per evitar aturades i 
problemes en l’equip.

Ratllat

– A priori és indiferent el mes del ratllat, 
el més important és fer-ho a la pro-
funditat adient per a que les estisores 
elèctriques puguin treballar de manera 
optima. Recordar que un mal ratllat 
penalitza els temps d’extracció.

– Si l’arbre és mitjanament gran cal fer 
més de 2 ratllats.

– Si els arbres són irregulars, amb afec-
tacions pel corc del suro, no cal ratllat 
perquè s’ha de fer servir la destral de 
tota manera.

– Cal fer bé el coll, ja que així amb la pres-
sió de les estisores elèctriques surten 
més bé les pannes sense fer-les malbé. 

Tenalles elèctriques per separar

– Màquina molt lleugera i de fàcil ús.
– Desenganxat fàcil i sense esforç.
– Cal fer un bon ratllat per no trencar les 

bores de les pannes.

A nivell general

– Per a una mecanització ràpida i senzilla 
seria interessant que una mateixa bate-
ria servís tant per la Coveless com per 
les estisores elèctriques i que la mateixa 
persona pogués fer servir la màquina 
que necessités a cada operació.

– Seria més pràctic que l’arnés tingués 
algun sistema per penjar les màquines 
que no s’utilitzen en aquell moment.

– Quan els arbres presentaven formaci-
ons irregulars, corc del suro o una baixa 
qualitat del suro, els temps d’ús de la 
màquina augmentaven tant que una 
persona amb destral era més efectiva.

– És difícil fer una lleva neta sense l’ús de 
les eines tradicionals quan hi ha defec-
tes al tronc.
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Conclusions generals 
del projecte GO SUBER

Una primera anàlisi a nivell general del 
projecte ens permet avançar que: 

– La productivitat en termes de temps 
emprat en preparació dels arbres i extra-
cció del suro (temps de lleva) és més alta 
i les pannes obtingudes són millors.

– No es requereix mà d’obra especialitzada 
com ocorre en el maneig de la destral.

– Es milloren les condicions de treball del 
personal operari.

– La pela mecanitzada i la utilització de 
noves eines faciliten les tasques d’extra-
cció, escurçant el procés de formació 
de les persones peladores sense que es 
vegi afectada la productivitat i incenti-
vant la professionalització.

– La incorporació de la talladora de suro 
als treballs de pela permet avançar 
l’època de ratllat, i amb això dilatar en el 
temps els treballs i comptar amb perso-
nal sense experiència en el sector.

– Pel que fa al producte final, el traçat de 
les pannes és més recte que l’obtingut 
amb la destral, i això suposa un incre-
ment en la qualitat del suro de cares a 
la seva comercialització.

– L’abandó de les suredes disminueix la 
superfície productiva i la producció de 
suro.

– La pèrdua de suro disminueix si l’apro-
fitament està ben executat i s’extreuen 
planxes de dimensions homogènies i 
vores rectes.

– La qualitat de lleva s’incrementa amb 
les noves eines.

– L’extracció del suro es realitza amb una 
major perfecció i neteja, tot millorant 
l’estat fitosanitari de la sureda i incre-
mentant el rendiment en fàbrica de les 
planxes de suro obtingudes.

– L’anàlisi del Cost de Producció (€/t) 
mostra que, en general, els sistemes de 
pela mecanitzats generen un cost de 
producció inferior al del sistema tradi-
cional en la majoria de les operacions. 

En resum, els nous sistemes de pela pro-
porcionen millors resultats que el sistema 
tradicional. La productivitat (kg per perso-
na i hora) és més alta, el percentatge de 
trossos (%) lleugerament menor i el cost 
de producció (€/t) inferior.

El repte és establir una nova subericultu-
ra per a un major desenvolupament del 
sector del suro en el marc d’uns nous 
sistemes de seguretat i salut, els resultats 
de la qual siguin obtenir més matèria pri-
mera disponible en quantitat i qualitat i un 
millor estat de conservació de les suredes.

Són socis del projecte GO SUBER: L’empresa 
Trevinca Inversiones Medioambientales 
l’empresa Coveless Ingeniería, la 
Confederación de Organizaciones de 
Selvicultores de España (COSE), l’Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria (INIA), la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), 
la Fundació Institut Català del Suro 
(ICSURO), l’empresa JOGOSA Obras y 
Servicios y CICYTEX, a través de l’Instituto 
del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal. 

Són socis subcontratats: el Consorci 
Forestal de Catalunya, la cooperativa 
Serveis Forestals, l’Asociación de Dehesas 
Ecológicas de la Provincia de Huelva 
(ADEHECO), l’Asociación de Propietarios 
de Monte Alcornocal de Extremadura 
(APMAE), la Universidad de Córdoba 
(UCO) i la Fundación Conde del Valle de 
Salazar-ETSI Montes.

Projecte cofinançat al 80% pel Fons 
FEADER amb una quantitat total d’ajuda 
de 531.994,36€
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Resum
El bruc és un arbust típic de terra baixa mediterrània el qual s’aprofita per a la realitza-
ció de tanques, para-sols, o teulats. Tot i que la demanda d’aquest recurs es troba en 
augment, l’activitat no es troba regulada, la qual cosa provoca males pràctiques i pre-
carietat laboral de les persones recol·lectores. Per a millorar aquesta situació, els anys 
2018 i 2019 es van desenvolupar dos projectes amb els que es va crear una cooperativa 
de comercialització, es van realitzar accions de formació i es van coordinar treballs 
de recol·lecció en zones pilot de manera sostenible incidint en la millora social de les 
persones treballadores. 

Al mateix temps, aquestes zones pilot van servir per millorar la metodologia i estudiar 
rendiments, produccions i costos de recol·lecció. Els resultats dels projectes mostren que 
la creació d’una estructura de comercialització i la coordinació de la recol·lecció amb 
unes pràctiques adequades millora l’execució dels treballs, la qualitat del producte actual i 
futur, i dignifica el treball de les persones recol·lectores. Tot i així, la regulació de l’activitat i 
l’increment dels preus pagats per la indústria són punts clau per a la millora de la viabilitat 
de l’aprofitament, actualment només factible combinat amb altres treballs forestals.
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Introducció

El bruc és un recurs molt valorat per la 
indústria per la seva gran durabilitat. Els 
últims anys la demanda de bruc per a la 
fabricació de productes d’exterior s’ha vist 
incrementada fortament. Tot i així, l’apro-
visionament i l’aprofitament es realitzen 
de forma desorganitzada, generant una 
economia submergida i sense tenir en 
compte bones pràctiques de recol·lecció.

En aquest context, els anys 2018 i 2019 es 
van realitzar dos projectes amb l’objec-
tiu d’estudiar l’aprofitament i millorar la 
cadena d’aprovisionament a nivell social, 
econòmic i ambiental. En el present arti-
cle descriurem la situació actual del bruc, 
la cadena d’aprofitament i mostrarem els 
resultats d’aquests projectes.

El recurs

El bruc és un arbust típic de terra baixa 
mediterrània, se sol trobar entre 0 i 
1.000 m d’altitud i habita sovint en alzi-
nars, pinedes, suredes o formant brolles. 
S’aprofita la part aèria de totes les plantes 
del gènere Erica sp. però són preferides 

per la indústria el bruc boal (Erica arborea) 
i especialment el bruc d’escombres (Erica 
scoparia), més durable i flexible (Figura 1). 
Ambdues espècies creixen en els sòls silí-
cics concentrats al nord-est de Catalunya. 
Mentre que el bruc boal és més abundant, 
el bruc d’escombres es concentra en els 
vessants més humits i fons de vall. 

El bruc com a recurs és majoritàriament 
aprofitat per a la realització de para-
sols, teulades i tanques per a jardineria. 
Antigament també s’havia aprofitat per a 
cremar en els forns de fleques o bòbiles. 
Altres usos del bruc són la utilització de la 
fusta d’arrels o rabasses per a la fabricació 
de pipes, però és molt minoritari actual-
ment. Antigament alguns fabricants de 
pipes italians cada estiu venien a comprar 
rabasses de bruc. Actualment la indústria 
de la pipa de fumar es molt artesanal.

Figura 1. Detall a) 
bruc d’escombres 
(Erica scoparia) i 
b) bruc boal (Erica 
arborea) 
Font: www.floracatalana.net

a) b)
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Situació inicial i 
problemàtica

El bruc ha adquirit una importància 
comercial significativa els darrers anys. 
Tot i així, la recol·lecció del bruc no 
es troba regulada, de manera que la 
major part de la seva economia es troba 
submergida, al marge de les persones 
propietàries i productores primàries. Es 
fomenta així la precarietat laboral de 
les persones recol·lectores, i un canal 
de subministrament de matèria primera 
sense cap tipus de registre de volums i 
zones recol·lectades. 

Les recol·lectores solen ser persones que 
viuen en localitats properes a les zones 
d’extracció de bruc, sovint en situació 
d’irregularitat o amb risc d’exclusió social. 
Algunes treballen a compte d’algun fabri-
cant tot i que la majoria treballen sense 
contracte ni EPIs, venent el producte a un 
intermediari que disposa d’un petit camió. 
Aquest intermediari negocia el preu amb 
cada recol·lector i transporta el bruc a la 
fàbrica on el ven legalment. 

En un context d’increment de la deman-
da, el model actual d’aprofitament del 
bruc corre el risc d’estar dirigint-se al col-
lapse per la falta de sostenibilitat i bones 
pràctiques en la seva recol·lecció, princi-
palment pels següents factors:

– L’explotació es realitza d’una manera 
molt ineficient, aprofitant claps de peti-
ta extensió en les zones de millor accés 
o bé zones que encara no han arribat al 
moment de la seva màxima producció. 
Aquest fet fa disminuir la rendibilitat 
actual i a llarg termini degut a la dificul-
tat de trobar zones homogènies per a la 
propera recol·lecció. 

– Es realitzen talls a alçades variables per 
aconseguir el diàmetre de branca reque-
rit per la indústria deixant talls en punta 
que poden ser perjudicials per a les per-
sones, el bestiar o la fauna salvatge i que, 

a més, provoquen una rebrotada hetero-
gènia dificultant la propera recol·lecció. 

– Hi ha una manca de planificació i gestió 
sostenible del recurs, amb una presèn-
cia de persones indocumentades extra-
ient el bruc sense EPIs i, en molts dels 
casos, sense permís de la propietat. 

Actualment, l’aprofitament del bruc es con-
centra al Massís de les Gavarres i Ardenya-
Cadiretes, i s’està estenent al Massís del 
Montnegre i el Corredor. S’estima que el 
2018 hi havia una superfície potencial de 
bruc aprofitable d’unes 16.400 ha en el 
conjunt dels massissos de les Gavarres i 
el Montnegre i el Corredor. Es consideren 
zones potencials d’aprofitament aquelles 
on el bruc (boal o d’escombres) és l’espècie 
dominant en el sotabosc, situades a menys 
de 50 m. dels camins, i amb instruments 
d’ordenació forestal vigent o que formen 
part d’una associació de propietaris. 

Projectes 
desenvolupats

En els últims anys s’han desenvolupat 
alguns projectes per tal de millorar l’ex-
tracció de bruc a nivell social, econòmic 
i ambiental.

D’una banda, l’any 2018, es va crear un 
Grup Operatiu AEI (finançat per l’operació 
16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020) 
per a l’estudi de la “Viabilitat de la incor-
poració del bruc com a producte fores-
tal comercialitzable” format per IDÀRIA 
empresa d’inserció SCCL, Agrupació 
Forestal del Montnegre i el Corredor SL, 
Associació de Gestors Forestals de les 
Gavarres i Consorci de les Gavarres i amb 
participació del Parc del Montnegre i el 
Corredor. Els objectius d’aquest grup eren: 

– Incorporar el bruc com a un producte 
lligat a la gestió forestal. 
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– Evitar actuacions sense permís de la 
propietat.

– Millorar la sostenibilitat de la seva 
recol·lecció. 

– Abordar la realitat social de les perso-
nes recol·lectores de bruc.

– Donar eines a la indústria per regularit-
zar la cadena d’aprovisionament. 

Es pretenia reflexionar sobre la cadena 
d’aprovisionament i proposar accions de 
millora. 

D’altra banda, per tal d’aprofundir amb alguns 
dels reptes detectats en el Grup Operatiu, 
l’any 2019 es va desenvolupar el projecte 
“Boscos Actius: Noves economies del bosc” 
dins del programa de Projectes singulars 
Aracoop 2018-2019 impulsat per IDÀRIA, 
l’Associació de Propietaris del Montnegre i el 
Corredor i Eina Activa empresa d’inserció SL.

En aquest projecte es van dur a terme 
activitats destinades a sistematitzar la rea-
litat de l’aprofitament del bruc, incorporant 
també l’aprofitament d’altres arbustos com 
el llentiscle i arboç. Les activitats derivades 
d’aquest projecte van ser les següents:

– L’aprofundiment del coneixement de la 
cadena d’aprofitament.

– La realització de proves pilot de recol-
lecció i un manual de bones pràctiques.

– L’estudi del recurs i la realitat social 
derivada.

– La creació de cooperatives de treballa-
dors i comercialització així com nous 
llocs de treball.

– La realització de cursos de formació diri-
gits a persones treballadores forestals. 

Funcionament 
de l’activitat

Cadena d’aprofitament

En el Grup Operatiu creat l’any 2018 
es va estudiar la cadena d’aprofitament 
del bruc i es va proposar una possible 
reestructuració per a la millora social i 
ambiental de l’aprofitament, tot fomen-
tant la traçabilitat i la sostenibilitat. A la 
Figura 2 i la Taula 1 es mostra la cadena 

Figura 2. Cadena 
d’aprofitament del 
bruc proposada al 
Grup Operatiu de 
2018.
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d’aprofitament proposada i les funcions 
de cadascun dels actors que l‘integren.

L’objectiu és generar un model de fun-
cionament que permeti el control de 
l’aprofitament del bruc i la complicitat dels 
actors implicats a través d’un sistema de 
traçabilitat implementat per l’estructura 
coordinadora. Paral·lelament, es pretén 
incidir a través d’activitats de sensibilitza-
ció sobre les persones que participin en 
la cadena de producció i venda i també 
sobre la resta de la ciutadania, sobre les 
polítiques de subvencions i sobre les san-
cions per aquells que no tenen permís per 
a recol·lectar. 

Recol·lecció, desembosc i 
transport

L’aprofitament de bruc

Els requeriments de la indústria trans-
formadora pel que fa al bruc són els 
següents:

– Branques tendres i rectes amb un 
mínim de 80 cm útils de llargada i un 
diàmetre màxim d’1 cm. 

– Feixos d’entre 90-1,20 cm de circum-
ferència en funció de la llargada de les 
branques. Els feixos de menor alçada 
han de tenir una major circumferència 
(Figura 3).

– Corda del feix ben centrada i lligada.

Per obtenir bruc d’aquestes característiques 
cal cercar zones amb arbustos d’alçades 
entre 0,9 i 1 m, generalment procedents 
d’estassades realitzades fa entre 3 i 5 anys, 
en zones més o menys planeres i properes 
a una pista de bon accés (Figura 4).

Taula 1. Funcions i actors que integren cada fase de la cadena d’aprofitament proposada.

Fase Funcions Actors

Recol·lecció Creació d’una estructura coordinadora que 
aglutini i gestioni les activitats lligades a la 
recol·lecció: 

– Organització de la recol·lecció garantint 
l’aprofitament sostenible i l’aprovisionament 
de la demanda de la indústria.

– Creació d’acords amb la propietat 
(aprofitament) i indústries transformadores 
(preus i volums).

Estructura coordinadora
Persones recol·lectores
Propietat forestal

Transport Contracte de servei amb l’estructura 
coordinadora, assegurant traçabilitat.

Empreses de transport

Transformació Establiment d’acords amb l’estructura 
coordinadora, increment progressiu de 
preu, posada en valor la traçabilitat i 
l’aprovisionament sostenible de bruc al client 
final.

Indústria 
transformadora

Venda 
finalista

Increment progressiu del preu final sobre el bruc 
extret de manera sostenible i amb justícia social, 
conscienciació per a la compra responsable a 
través d’una campanya de sensibilització.

Client final

Figura 3. Tipus de feixos de bruc.
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Figura 4. Zona 
abans i després de 
la recol·lecció de 
bruc.

L’aprofitament de bruc es realitza a la 
primavera, després de la rebrotada i apro-
fitant el màxim creixement. Es cull gene-
ralment amb podalls (tot i que també es 
pot utilitzar la desbrossadora), tallant a 
2-3 cm del sòl per no malmetre la soca. 
La producció es lliga en feixos que es van 
apilant en punts propers a pistes o zones 
de fàcil accés per permetre la càrrega en 
camions o furgonetes. En la majoria de 
casos treballen colles de 3-5 persones. 

Proves pilot de recol·lecció

Entre el febrer i l’octubre de 2019 es van rea-
litzar 11 proves pilot en diferents zones dels 
massissos de Gavarres, Ardenya-Cadiretes i 
Montnegre-Corredor on hi havia un volum 
mínim de bruc amb les característiques 
requerides per a la indústria. Els objectius 
de les proves pilot eren els següents:

– Trobar la metodologia més eficient per 
a la recol·lecció del bruc.

– Calcular rendiments i produccions 
mitjanes.

– Analitzar els costos.

Es va treballar en un total 25 ha en 11 
zones pilot de diferent magnitud (0,3 a 
5 ha) amb densitat de bruc variable i a 
diverses distàncies de la pista d’accés. En 
aquests rodals es van provar dos tipus de 
metodologies de recol·lecció en colles 
prèviament formades: 

– Desbrossadora i recol·lecció amb dife-
rents combinacions: 1 o 2 persones 
desbrossen i 2, 3 o 4 recullen. 

– Recol·lecció amb podall (tots tallen i 
recullen alhora).

Els principals resultats i conclusions extre-
tes de les proves pilot realitzades, pel que 
fa a la metodologia de recol·lecció, són:

– Els rendiments més alts s’aconse-
gueixen amb desbrossadora amb les 
següents combinacions: 1 persona des-
brossant i 2 persones recollint o bé 
2 persones desbrossant i 3 persones 
recollint (Figura 5).

– És millor extreure tot el bruc d’una 
parcel·la (encara que no faci la mida) 
per tal d’uniformitzar la producció en 
la pròxima recol·lecció i obtenir millors 
rendiments.

– Per tal de facilitar el desembosc i evitar 
una pèrdua excessiva de nutrients al 
bosc, es recomana concentrar l’extra-
cció en infraestructures de prevenció 
d’incendis (ex. franges) o zones prope-
res als camins.

Figura 5. 
Recol·lecció amb 
tallada prèvia amb 
desbrossadora i 
recollida.
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Pel que fa al càlcul de rendiments i pro-
duccions mitjanes i anàlisi de costos, de 
les proves pilot es conclou que:

– Cal una mitjana de 6-10 mates de bruc 
per a la realització d’un feix.

– Les produccions depenen de la densitat 
inicial de bruc. Varien entre 200 i 700 
feixos/ha. 

– Els rendiments depenen de la densitat 
inicial de bruc, del mètode de recol-
lecció, de la distància a la pista, de 
l’orografia del terreny i de l’expertesa 
del personal operari. Varien entre 40 i 
70 feixos per persona i dia. 

– Cal realitzar un transport cada 400 - 
500 feixos (Figura 6).

– La recol·lecció només és factible com-
binada amb altres treballs forestals (ex. 
manteniment de franges, estassades, 
manteniment de suredes, etc.).

– El cost de desembosc és molt elevat i 
s’incrementa a més de 25 m del camí.

Comercialització

A nivell de comercialització, l’aprofita-
ment de bruc oscil·la en preus general-
ment baixos. Els costos operatius de recol-
lecció i transport són aproximadament de 
0,90 a 1,20 €/feix mentre que la indústria 
transformadora paga el producte de 0,70 
a 1,25 €/feix fent que l’activitat per sí sola 
sigui deficitària. 

Per tal de millorar aquesta situació, en el 
marc del projecte “Noves economies del 
bosc” es va crear la cooperativa comer-
cialitzadora “Boscos Actius SCCL” forma-
da per IDÀRIA empresa d’inserció SCCL, 
Associació de propietaris del Montnegre i 
el Corredor i Eina Activa empresa d’inser-
ció SL. Aquesta cooperativa pren les fun-
cions de comercialització de l’estructura 
de coordinació comentada anteriorment i 
inclou, a més del bruc, l’arboç i el llentiscle 
i altres plantes englobant tots els produc-
tes sota el nom de “verd vegetal”. 

Les funcions de la cooperativa se centren a 
facilitar la comercialització, estandarditza-
ció i incorporació de bones pràctiques en 
la cadena de producció, oferir un aprovisio-
nament estable a les indústries transforma-
dores, garantir criteris de traçabilitat, cercar 
nous mercats i oportunitats i revertir el 
benefici en la propietat (APMC) i en les per-
sones recol·lectores (IDÀRIA i Eina Activa).

D’altra banda, en el marc del mateix pro-
jecte, els socis integrants de la cooperativa 
es van encarregar també de l’organitza-
ció de la recol·lecció, realitzant cadascun 
d’ells les funcions que li són habituals:

– Contractació de personal recol·lector 
itinerant amb l’objectiu de formar-lo 
en bones pràctiques, amb una jornada 
laboral digna i EPIs (IDÀRIA i Eina Activa).

– Gestió tècnica de l’extracció de bruc, 
amb l’aglutinació de zones de bruc 
disponible d’acord amb la propietat i 
logística dels treballs (APMC).

Figura 6. Bruc 
apilat i càrrega de 

camió. 
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Transformació 

Les indústries de primera transformació 
es concentren en les zones properes 
als massissos amb bruc, la majoria a la 
província de Girona. Els productes que 
proveeixen aquest tipus d’indústria són 
(Figura 7):

– Tanques de bruc simples (80-85% d’ocul-
tació), amb una capa teixida de bruc.

– Tanques de bruc d’alta qualitat (100% 
d’ocultació), amb dues capes teixides 
de bruc i capa geotextil intercalada.

– Para-sols i teulades.

Actualment, la demanda de bruc es troba 
en augment degut a la gran durabilitat 
exterior del recurs (pot aguantar més 
de 15 anys). S’estima que la indústria 
està consumint un volum d’aproximada-
ment 30.000 feixos de bruc mensuals els 
quals, amb un aprovisionament estable, 
es poden incrementar un 40%.

Pel que fa a l’oferta de matèria primera, 
aquesta també és molt alta, havent-hi un 
important nombre de petits productors 
aprovisionadors de bruc. Tot i així, aquest 
aprovisionament no es troba organitzat 
ni planificat. Així doncs, les entrades de 
producte són esglaonades dificultant el 
compliment de comandes per part de la 
indústria i havent de rebutjar-ne sovint. Al 
mateix temps, i en part degut a aquesta 
alta oferta, no hi ha una previsió d’aug-
ment del preu pagat per la indústria als 
proveïdors a curt termini.

Conclusions

El bruc és un recurs amb moltes poten-
cialitats del qual se’n deriven productes 
cada cop més diversos amb una demanda 
que s’ha vist fortament incrementada els 
últims anys. Tot i així, la situació actual 
de la cadena d’aprofitament mostra una 
necessitat important de millora en aspec-
tes socials, econòmics i ambientals.

Pel que fa a la recol·lecció, és necessari 
incidir en aspectes de gestió i d’execució 
centrats en la planificació sostenible de 
zones a actuar i realització d’acords amb 
propietaris, la realització d’un mètode de 
recol·lecció eficient i assegurant bones 
pràctiques i la disminució de la precarietat 
laboral del personal recol·lector. 

Una estructura coordinadora de les activi-
tats de recol·lecció així com de la comer-
cialització del producte pot millorar l’or-
ganització i execució dels treballs, la qua-
litat del producte, la dignificació del treball 
de les persones recol·lectores i la posada 
en valor del recurs.

Actualment, l’aprofitament del bruc 
només és factible combinat amb la rea-
lització d’altres treballs forestals que pro-
dueixin un retorn econòmic directe. Per 
tal de poder fer viable l’activitat, és neces-
sari l’increment dels preus de la matèria 
primera del bruc per part de la indústria 
transformadora. També cal posar en valor 
el bruc aprofitat d’una manera sostenible 
i justa. 

Els dos projectes innovadors desenvo-
lupats inicien els primers passos per a la 
millora de la cadena d’aprofitament del 
bruc a nivell ambiental, econòmic i soci-
al. Tot i així, és necessària una regulació 
urgent de l’activitat per tal d’evitar pràc-
tiques il·legals i dignificar l’aprofitament.

Figura 7. Productes 
realitzats amb bruc. 
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Resum
A les darreries dels noranta els gestors de la Muntanya d’Alp volen planificar la forest 
amb el màxim de flexibilitat i cura per afavorir l’ús públic, el paisatge, la biodiversitat i 
especialment la resiliència de la forest: dues dècades abans una gran nevada va trencar 
més de 80.000 arbres en aquell indret. Els sistemes de planificació a les forests públi-
ques patien en aquells moments d’una especial rigidesa que comportava estructures 
forestals excessivament coetànies, uniformes i vulnerables. Un equip del CTFC introduí 
aquest sistema centreeuropeu a la forest i s’ha executat en la seva quasi totalitat.

JO
R

N
A

D
A

V



53  |

CONSORCI 
FORESTAL DE 
CATALUNYA

Les ordenacions 
i la història de la 
Muntanya d’Alp

No podem començar a parlar de l’emble-
màtica Muntanya d’Alp sense conèixer la 
seva història, sense saber com arriba 
al nostre temps aquest bosc carregat 
d’història. Tenim coneixement que el 
primer terç del segle XVIII la forest esta-
va pràcticament desarbrada. Es regenera 
al llarg dels 100 anys següents i es den-
sifica a la primera meitat del segle XX 
(Fotografia 1).

La incipient administració forestal estatal 
evita la seva desamortització incloent-la 
al Catàleg de Boscos d’Utilitat Pública de 
1864 i 1868. Es fa anotant una superfície 
de 1.200 ha. El segon i fonamental treball 
d’aquesta administració és el partiona-
ment de la forest, que s’aprova el 10 de 

novembre de 1900. Al cap de dos anys ja 
està totalment delimitada i afitada (març 
de 1902).

L’any 1927 l’enginyer Joaquín Martín 
Laplaza fa el primer Projecte d’Ordenació. 
Les característiques d’aquest projecte són:

– Dos quarters, un de pastures altes i l’al-
tre, de bosc.

– En la part arbrada, 10 rems o “tranzo-
nes” amb 3 subrems.

– Tallades de selecció i edat de maduresa 
de 100 anys.

El planificador considera que es pot apli-
car també el mètode de tallades “contí-
nues”, és a dir, regular amb tallada final. 
Tot i això, deixa constància de l’interès 
del bosc irregular: “Adoptando el método 
de la entresaca, o sea, por cortas dis-
continuas, tendremos para el presente 
monte un método de carácter conser-
vador que beneficiará su desarrollo, que 

Fotografia 1. 
Aspecte de la 
Muntanya d’Alp als 
anys 20. L’única 
part arbrada 
correspon al Pla de 
Masella.
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si bien quizás de este modo dé menos 
rendimiento que tratado por cortas conti-
nuas, lo preferimos, sin embargo, a nues-
tro juicio, por razón de la latitud que lleva 
consigo climas extremados, lo mismo 
para la temperatura que en los regímenes 
de lluvia y que tanta importancia tienen 
en la fructificación de las plantas y pinos 
y, por consiguiente, en la buena marcha 
de la ordenación”.

Amb aquest Projecte d’Ordenació es 
comencen a construir accessos rodats 
a la forest; el primer pas, ascendir en 
direcció a la Font dels Ocells per Roca 
Castellana. Addicionalment, el Catàleg de 
Boscos d’Utilitat Pública de 1932 fa una 
modificació de la cabuda total: 1.148,17 ha 
totals i 514,87 ha arbrades.

La primera Revisió d’Ordenació, de 1941, 
feta per l’enginyer Pedro Ribas, té les 
següents característiques:

– Es realitza en plena Guerra Civil.
– Es manté el mateix sistema de tallades 

de selecció però s’augmenten a 12 
rems.

– Se segueix construint el camí principal.

En aquesta fase es construeix la línia 
elèctrica de la cota baixa de la Muntanya 
(ja abandonada), l’estació de La Molina 
(1949), i es posen en marxa les mines 
de manganés de les parts altes (també 
abandonades).

La segona Revisió d’Ordenació, de 1954, 
feta per l’enginyer redactor i gestor Andrés 
Illa Brugat, té les següents característiques:

– 622 ha arbrades.
– Gran crítica als projectes anteriors pel 

sistema d’ordenació i pel tipus d’in-
ventari. Redueixen la possibilitat i pas-
sen a modalitats de rems periòdics 
permanents.

– Nova divisió dasocràtica en cantons de 
menys de 30 ha. Rems permanents, en 
nombre de 6 i període de regeneració 

de 22 anys amb torn de 132 anys. 
També en zona d’avet.

– Es baixa molt la possibilitat.
– Es baixa la càrrega ramadera per fer 

repoblacions com la del Bosquet (1954) i 
7 ha amb Picea (sota la Font dels Ocells).

– Incorpora importants millores ramade-
res i la construcció de 6 km de pista fins 
al Pla de Masella (principal infraestruc-
tura de la forest).

En aquest període es realitzen les ampli-
acions de La Molina, la construcció de la 
línia d’alta tensió, i l’obertura de de talla-
focs. A més, es detecten problemes de 
plagues i armillaria, es fa extracció d’arbres 
secs.

La tercera Revisió d’Ordenació, de 1965, 
feta per l’enginyer Salvador Alemany Parer, 
té les següents característiques:

– Es manté el mètode, tractaments i divi-
sió dasocràtica anteriors.

– Incorpora l’enllaç des de el Pla de 
Masella fins a la resta de camins de la 
muntanya.

– Es fan més repoblacions.

L’hivern de 1973-74 es produeix una gran 
nevada amb una gran afectació a la forest. 
Es recullen tots els milers d’arbres trencats 
o arrancats i es passa trenta anys sense 
projecte d’ordenació i amb molt poques 
tallades. Posteriorment, la gran riuada de 
1982 afecta especialment a la Riera d’Alp 
(Fotografia 2). La Muntanya d’Alp és una 
important part de la seva conca.

Per tant, des de 1927 la Muntanya canvia 
dues vegades de mètode d’ordenació i de 
silvicultura:

– Període 1927-1950 amb tallades de 
selecció i gestió irregular.

– Període 1950-2000 amb regeneració 
per aclarida successiva uniforme i ges-
tió regular per rems permanents.

A partir de 2002 i fins el 2020 la sil-
vicultura que es practica és molt més 
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diversa i es recolza en el Projecte d’Orde-
nació que explicarem a continuació, fet 
amb el mètode d’ordenació per rodals. La 
Taula 1. resumeix les característiques dels 
successius instruments d’ordenació de la 
Muntanya d’Alp.

Cal destacar la cura que han tingut totes 
les ordenacions i tractaments per l’avet, 
més encara quan fins el 1954 no formava 

cap massa pura (menys del 36% de la 
massa). Ara és una avetosa que comen-
ça a ser espectacular i que es gestiona 
encara per a que sigui de més especta-
cularitat. També destaquem la qualitat 
del pi negre de la Muntanya d’Alp, que ha 
estat considerat dels millors de qualitat 
de la Cerdanya, per tant, de tot el Pirineu 
i del món.

Fotografia 2. Gran 
riuada de 1982.

Any Projecte Mètode Possibilitat 
(m3/anuals)

N peus 
inventariables

Existències 
D>20cm (m3)

Creixement 
(m3/ha)

1927 Ordenació Tallada de 
selecció periòdica

1.600 537.000 91.000 1.596

1941 1a Revisió Tallada de 
selecció periódica

1.600 526.000 87.000 1.386

1954 2a Revisió Rems permanents 987,5 279.697 67.386 972

1965 3a Revisió Rems permanents 1.102 351.148 68.868 1.237

2001 4a Revisió Ordenació per 
Rodals

1.850 118.842* 1.208**

2018 5a Revisió Ordenació per 
Rodals

1.187 559.812 105.868* 1.763

*Existències totals  ** creixement masses regulars (66% de la superfície)

Taula 1. Resum esquemàtic de les característiques del Projecte d’Ordenació i les successives 
revisions de la Muntanya d’Alp.
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Figura 1. Tipus de propietat de les muntanyes de la comarca de 
la Cerdanya. El cercle vermell localitza la Muntanya d’Alp.

Històric de Projectes d’orientació a la Cerdanya

Propietat
 Forests de la Generalitat
 Unitat Pública (Ajuntaments)
 Forests consorciades

Instruccions 

1924

Instruccions 

1930

Instruccions 

1950

Instruccions 

1970

ANYS 20 S.XX ANYS 30 S.XX ANYS 40 S.XX ANYS 50 S.XX ANYS 60 S.XX ANYS 70 S.XX ANYS 80 
S.XX

ANYS 90 S.XX 1A DECADA S.XXI ANYS 10 S.XXI

M. de Riu (25) Llobateres, prov. (30) M. d’Alp, 1ª R. (41) M. d’Alp, 2ª R. (54) M. de Pi, 2ª R. (60) Clots, M. i P.A., 1ª R. (70) M. d’Aransa, 4ª R. (91) M. d’Alp, 4ª R. (01) Erms (10)
M. d’Alp (27) Avellanosa, pla daso. (30) Saltegat (41) M. d’Urtx (54) Vila i B., 2ª R. (60) M. d’Urús, 1ª R. 1ª R. (70) Clots, M. i P.A.,2ª Rev.(92) Vila i B., 4ª R. (02) Solà i Comes (10)
M. d’Aransa (27) M. d’Aransa, 1ª R. (43) M. de Queixans (54) Avellanosa, 2ª R. (62) M. de Riu, 3ª R. (71) M. de Meranges, 2ª R.(93) M. d’Urús, 2ª R. (03) M. de Meranges, 3ªR.(11)
M. de Lles, prov. (27) Vila i B., 1ª R. (43) Saltegat, 1ª R. (55) M. de Meranges,1ªR.(62) M. de Ger (71) M. de Lles, 4ª R. (95) El Bosc (04) Clots, M. i P.A., 3ª R. (11)
Clots, M. i P.A. Prov. (27) M. de Pi (43) Clots, M. i P.A. (56) M.  Queixans, 1ª R. (64) M. de Das (71) M. Vilallobent (05) Erms (12)
M. de Pi (28) M. de Lles, 1ª R. (45) M. d’Urús (56) M. d’Alp, 3ª R. (65) M. d’Aransa, 3ª R. (73) Saltegat, 4ª Rev. (05) M. de Lles, 5ª R. (13)
Vila i B.-Sta.E.,Pla d(28) Avellanosa, 1ª R. (47) M. de Ger, prov. (56) M. d’Urtx, 1ª R. (65) M. de Lles, 3ª R. (73) Comunal Riu (05)

M. de Riu, 1ª R. (47) M. Meranges, prov.(56) Saltegat, 2ª R. (67) M.  Meranges, 1ª R.(74) La So  lana (05)
M. de Das, prov. (56) Llobateres (67) M. de Guils (74) Obaga i Brancals (05)
M. Vilallobent, prov. (56) Santa Eugènia (67) M. d’Urtx, 2ª R. (74) M. de Beixec (05)
M. de Riu, 2ª R. (56) Baixos Villec-E. (67) Vila i B., 3ª R. (76) Baixos Villec i E. 2ªR.(05)
M. de Guils, prov. (56) M. de Pi, 3ª R. (76) Llobateres, 2ª R. (05)

Santa Eugènia, prov. (57) Avellanosa, 3ª R. (77) M. d’Urtx, 3ª R. (05)
M. de Lles, 2ª R. (58) Baixos Villec i E., 1ª R.(77) M. de Quixans, 3ª R.(05)

Llobateres, 1ª R. (77) Comunals Fontanals(05)
Saltegat, 3ª R. (78) Comunals Aransa (05)
M.  Queixans, 2ª R. (79) M. de Das, 1ª R. (05)
Santa Eugenia, 3ª R. (79) M. de Meranges,3ªR.(07)

M. de Lles, 5ª R. (07)
M. d’Aransa, 5ª R. (07)
Santa Eugenia, 4ª R. (07)
M. de Riu, 4ª R. (08)
M. de Pi, 4ª R. (08)
M. de Guils, 1ª R. (09)
M. de Ger, 1ª R. (09)
Innominada (09)
Pinatella (09)
El Bosc (09)
Comunals Lles (09)
Caules i C. de les G. (09)
Sta. Llocaia (09)

Figura 2. Llistat de Projectes 
d’Ordenació i revisions fetes a la 
Cerdanya segons la dècada i les 
instruccions vigents.
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Històric planificador de 
les forests públiques 
a Cerdanya

Els primers Projectes d’Ordenació del 
Pirineu català es realitzen a l’Aran a 
començament del segle XX. A la Cerdanya 
s’inicien a partir de l’any 1925 amb un 
gran dinamisme i esforç, com veurem 
més endavant. Situem primer la Muntanya 
d’Alp i la resta de forests públiques de la 
Cerdanya (Figura 1).

A la Figura 2 podem veure dècada a dèca-
da tots els projectes d’ordenació fets i 
revisions amb la referència de les instruc-
cions que els regulava.

És interessant veure com la Guerra Civil 
i les transferències de poder de l’Estat a 
Catalunya originen una brutal davallada 
de la planificació forestal. També podem 
veure l’esforç de les dècades dels 50, 70 
i especialment primera dècada del mil-
lenni. Aquest fet té a veure evidentment 
amb l’esforç inversor de l’administració del 
moment, però també amb la consolidació, 
experiència i interès de l’enginyer gestor: 
sempre coincideix amb més de 10 anys 
de treball i coneixement d’aquestes forests 
d’Andrés Illa, Salvador Alemany i Francesc 
Cano. No hi ha dubte que amb el conei-
xement i implicació de l’enginyer forestal 
amb aquestes forests neix la percepció de 
la gran complexitat per treballar tan ample 
territori i l’interès per a la seva bona gestió.

Cal destacar que encara que les instrucci-
ons de 1930 ja obligaven a fer canvis dels 
projectes més flexibles e “irregularitza-
dors” iniciats per les instruccions de 1924, 
no serà fins als anys 50 que no es produirà 
la gran contrarevolució cap a la regularitat 
i “l’ordre” a les forests de la Cerdanya.

A la dècada dels 90 hi havia una gran 
desorientació sobre les metodologies a 
seguir en aquests projectes i a la Cerdanya 
s’iniciaren quatre projectes amb la Càtedra 

d’Ordenacions de la Escuela de Montes 
de Madrid, per explorar canvis cap a una 
major flexibilitat. Consistien bàsicament 
en la utilització de quarters regulars per les 
zones més productives i sistema de rems 
periòdics en la seva variant més flexible - 
rem únic- i quarters irregulars a les zones 
reservades per a ús públic i conservació.

La necessitat d’una major flexibilitat per la 
gran multifuncionalitat d’aquestes forests 
ceretanes, els problemes que suposaven 
les tallades finals, el deficient resultat dels 
rems periòdics i, sobre tot, el coneixement 
de la metodologia emprada de forma 
generalitzada a Centreeuropa, va portar a 
un segon salt i més definitiu a la primera 
dècada dels 2000: totes les forests de la 
Cerdanya –algunes inclús no ordenades 
anteriorment- es van inventariar i plani-
ficar pel mètode d’ordenació per rodals.

Però la primera forest ordenada amb 
aquest mètode, que va servir per indicar 
el camí a la resta, va ser a la Muntanya 
d’Alp. I al cap d’uns anys d’experiència a 
la Cerdanya es va poder publicar el lli-
bre “Manual de Ordenación por Rodales” 
(González et al., 2011) que va estendre 
aquesta metodologia a tot l’Estat.

La Muntanya d’Alp 
l’any 2001

La Muntanya d’Alp a l’any 2001 presenta 
un aspecte molt diferent al dels anys 20 
del s.XIX i una imatge serà més clarifica-
dora (Fotografia 3).

La superfície arbrada ja arriba a les 738 ha, 
de les quals les masses regulars ocupen el 
66%, les irregulars el 19%, les semiregulars 
el 2% i les pastures arbrades el 12%. Amb 
un marcat desequilibri per manca dels 
grups de regenerat-plançoneda grossa i 
fustal mig-alt i excés de fustals vell i en 
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regeneració, especialment a les masses 
de pi negre.

Realitza el Projecte d’Ordenació l’equip 
format per José María González Molina 
(llicenciat a l’escola forestal de Friburg 
-Baden Wurtemberg- i actual catedràtic 
d’escola universitària, a la Universidad de 
León - campus de Ponferrada), Míriam 
Piqué i Nicolau (cap de l’Àrea de Gestió 
Forestal Sostenible del Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya), Tania Giró Bartra 
(tècnica de l’AGS-CTFC) i Francesc Cano 
Ibáñez (enginyer forestal de comarca de 
la Generalitat de Catalunya).

Per a les tasques d’inventariació i defini-
ció prèvia d’objectius es diferencien dos 
quarters: el quarter A d’esbarjo-producció 
i el quarter B d’esbarjo-pastures; i es defi-
neixen de forma prèvia a la rodalització 41 
cantons, mirant de mantenir la major part 
de límits dels anteriors projectes.

Les intervencions silvícoles s’organitzen 
en quadriennis, tot preveient l’extracció 
de 22.010 m3 de fusta entre intervencions 
de regeneració i de millora. Per a la pos-
sibilitat, es fa un detallat anàlisi amb un 
repàs dels càlculs històrics, de la possibi-
litat teòrica (utilitzant diferents fórmules) i 
comparant-la amb la possibilitat silvícola 
(la proposada en la rodalització) i, final-
ment, es fixa una possibilitat de 1.850 m3/
any. A més a més, la possibilitat ramadera 
es valora en 164 Unitat de Bestiar Gros i es 
recomana ajustar la càrrega a la teòrica, ja 
que estava per sobre.

Amb tot, es planifiquen les següents inter-
vencions silvícoles de millora:

– Aclarides de plançoneda en 14,5 ha.
– Repoblacions en 21,5 ha.
– Aclarides parcialment comercials en 

23 ha.

Es planifica amb molt detall el lleure, 
que se centra bàsicament en l’adequació 
d’una xarxa de camins i àrees recreatives. 
Es descriuen detalladament els principals 
nusos i senders de la forest i les actuaci-
ons necessàries per habilitar-los, com a 
base de diferents activitats que es volen 
potenciar a la muntanya. La planificació 
d’aquest projecte es completa i millo-
ra al 2005 amb el Projecte d’Ordenació 
del paisatge i dels usos recreatius de la 
Muntanya d’Alp, de Francesc Cano.

L’ordenació per rodals: 
flexibilitat silvícola, 
espacial i temporal

Característiques generals

L’ordenació per rodals és un mètode de 
planificació que destaca per la seva adap-
tació a les condicions de la forest i la seva 
flexibilitat a l’hora de planificar segons 
diferents objectius preferents. D’aquesta 
manera, es pot ajustar el tipus i la inten-
sitat de la gestió a través de diferents 
models de gestió i tractaments persona-
litzats a escala de rodal. Alhora, propor-
ciona una major capacitat d’adaptació a 
diferents directrius i/o condicionants de 
gestió (biodiversitat, incendis, pastures, 
esbarjo, protecció, etc.).

La flexibilitat silvícola, espacial i temporal 
és la principal característica de l’ordenació 
per rodals. Aquesta flexibilitat no només 
es refereix a adaptar la planificació a les 
condicions de l’estació, sinó que permet 

Fotografia 3. 
Aspecte totalment 

arbrat dels 
vessants de la 

Muntanya d’Alp a 
començaments del 

2000.
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detallar per als diferents rodals diferents 
propostes de gestió i tractaments, tot 
adaptant la gestió als mitjans disponi-
bles, objectius i vicissituds esdevingudes 
durant el període d’implementació del 
projecte de planificació. Amb tot això, 
l’ordenació per rodals ofereix un marc de 
planificació molt adequat per a la realitza-
ció de silvicultures detallades i naturalísti-
ques (Beltrán et al., 2020), tot configurant 
boscos amb major varietat d’estructures 
forestals i espècies.

En definitiva, és un dels mètodes de plani-
ficació forestal més avançats actualment 
disponibles per respondre eficaçment el 
repte de la gestió multifuncional i la con-
servació dels ecosistemes forestals.

Primeres ordenacions per rodals 
a Catalunya

La línia d’ajuts a la gestió forestal sos-
tenible en el marc del Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya 
2000-2006 va suposar un important 
impuls a la redacció d’ordenacions. Per a 
molts ajuntaments propietaris de forests, 
que portaven en molts casos més de 
20 anys sense una gestió planificada, la 
possibilitat de disposar d’instruments de 
planificació per a les seves forests sense 
un cost directe facilità que s’emprengués 
de nou la redacció d’ordenacions (Vericat 
i Piqué, 2008).

Les primeres ordenacions per rodals 
d’aquella època es realitzaren en les 
comarques de la Cerdanya i el Pallars 
Sobirà. Concretament, el 1998 s’inicien les 
tasques per abordar l’ordenació per rodals 
de la Muntanya d’Alp. Els principals objec-
tius d’aquesta ordenació foren: adequació 
de l’ús d’esbarjo i conservació del paisatge 
(planificació diferenciada per a cada rodal 
en l’entorn de les pistes d’esquí Molina i 
Masella), protecció del medi físic, conser-
vació de la biodiversitat (identificació de 
rodals exclosos de gestió, àrees crítiques, 
gestió diferenciada) i producció de fusta i 
pastures (Figura 3).

Aquesta primera ordenació per rodals es 
caracteritzà per un llarg procés de discus-
sió metodològica i una rigorosa aproxi-
mació a la situació real de la forest i llurs 
demandes. La seva realització fou com-
plexa a causa del seu caràcter integrador 
i innovador i les bases metodològiques 
desenvolupades van servir després de 
referència per a les posteriors ordena-
cions per rodals. La realització d’aquest 
primer Projecte d’Ordenació significà un 
pas decisiu en el nou enfocament de la 
planificació forestal multifuncional.

Figura 3. Imatge 
de les pistes d’esquí 
de la Molina a la 
Muntanya d’Alp i 
mapa de rodals del 
mateix àmbit.
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Taula 2. Exemple de criteris per definir els diferents rodals de gestió.

 PARÀMETRE CRITERIS CLASSIFICACIÓ

TIPUS DE 
COBERTA I 
ESTRUCTURA 
SILVÍCOLA

Forma fonamental de massa
Forma principal de massa 
(regular, irregular)
Classe natural d’edat
Arbrat amb adevesament
Sense arbrat

Bosc menut: plançoneda grossa, perxada, fustal 
(sobre soca)
Bosc mitjà
Bosc alt: irregular, semiregular, disseminat, 
repoblat, plançoneda grossa, perxada de vares, 
perxada de llates, fustal baix, fustal mitjà, fustal 
alt)
Adevesat/Pastures arbrades
Terrenys no arbrats: prats herbacis, matolls, 
roquissars, etc

ESPÈCIES 
ARBÒRIES 
PRINCIPALS

FCC de l’estrat dominant Espècies principals (>20% FCC)
Espècies secundàries (<20% FCC)

NECESITAT 
D’INTERVENCIÓ

Evolució natural
No intervenció durant la 
vigència del Pla
A intervenir en el període de 
vigència del Pla

Evolució natural
No intervenció
Repoblació/reforestació/aforestació
Tractaments de millora (primeres aclarides)
Tractaments de millora (aclarides baixes, mixtes, 
altes, selectives)
Tallades preparatòries
Tallades disseminatòries 
Tallades finals
Tallades de selecció
Tallades en masses semiregulars
Altres tractaments específics (obertura 
d’àrees tallafocs, selecció de matoll, millora de 
pastures, etc.)

ALTRES Àrees crítiques de fauna 
protegida
Reserves de flora i/o fauna
Àrees recreatives
Etc.

Rodals especials

Figura 4. Imatges de la fase de rodalització.
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Fases de l’ordenació per rodals

Les fases per l’elaboració d’una ordenació 
per rodals són en general, força comuns a 
les fases de qualsevol projecte d’ordena-
ció. Aquestes són (Gónzález et al., 2011):
1. Fase inicial de recopilació d’informació.
2. Fase de divisió dasocràtica.
3. Fase de rodalització.
4. Fase d’inventari forestal.
5. Fase de processat de dades.
6. Fase d’estudi dels usos i concreció 

d’objectius.
7. Fase de planificació.
8. Fase de redacció del projecte.

De totes aquestes fases, la que és més prò-
pia de l’ordenació per rodals, com el seu 
nom indica, és la fase de rodalització, en 
la que es defineixen i identifiquen sobre el 
territori les unitats de gestió, segons uns 
determinats criteris. La rodalització com-
pren 2 subfases molt importants:

– Definició del criteris per diferenciar i 
identificar els diferents rodals i/o tipo-
logies de massa (Taula 2).

– Preparació de la cartografia de treball i 
rodalització a camp (Figura 4).

Sense dubte, la rodalització a camp és 
una de les fases més importants i com-
plexes de l’ordenació per rodals, en ella 
es recorre exhaustivament tota la forest 
i es realitza una detallada caracterització 
silvícola i estimació pericial de tots els 
rodals. Alhora, en aquesta fase es decideix 
la necessitat o no de realització d’inven-
tari forestal quantitatiu amb parcel·les i es 
fa una primera proposta de gestió per a 
cada rodal. En el cas de l’Ordenació d’Alp 
la rodalització fou molt exhaustiva, amb 
un total de 173 rodals, amb una mitjana de 
6,7 ha per rodal. Aquesta fase va ser llarga, 
durant mesos, degut a que en ella es van 
assentar moltes bases metodològiques 
per abordar la realització de la rodalització 
amb èxit. Cal tenir present que la rodalit-
zació a camp és el cos principal de l’or-
denació per rodals i és crucial que es faci 
correctament i per personal especialitzat. 

Els rendiments, en el cas de ser realitzada 
per professionals qualificats és d’unes 40 
a 80 ha/dia.

Un cop finalitzada la rodalització, dispo-
sem dels rodals identificats i delimitats 
a la cartografia, amb una caracterització 
silvícola i una primera proposta de gestió, 
i una proposta sobre la necessitat o no de 
fer inventari forestal i tipus d’inventari a 
realitzar.

L’inventari forestal, també, és un tema que 
s’aborda de manera diferent en l’orde-
nació per rodals, que proposa inventaris 
particularitzats per a cada cas, així doncs 
es plantegen diferents tipus d’inventaris 
i intensitat de mostreig segons objectius 
dels rodals, tipus de bosc, tipus d’actu-
acions previstes, etc. Per exemple, en el 
cas de l’Ordenació d’Alp es van plantejar 
diferents inventaris segons si les tipologi-
es forestals eren boscos regulars, boscos 
irregulars o pastures arbrades, entre altres.

Algunes conclusions aplicades 
alhora d’aplicar una ordenació 
per rodals

– L’elaboració d’una ordenació per rodals 
no és més cara que una ordenació per 
qualsevol altre mètode.

– La fase de rodalització és crucial. Ha 
de ser realitzada per personal qualificat 
i es requereix un recorregut exhaus-
tiu del bosc.

– És necessària la implicació del ges-
tor, que ha d’executar posteriorment 
les actuacions planificades.

– L’ordenació per rodals permet integrar 
amb facilitat mesures de conservació 
de la biodiversitat, entre altres (gestió 
de pastures, PFNF, etc.)
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Execució del projecte 
d’ordenació de la 
Muntanya d’Alp

Valorant globalment les intervencions sil-
vícoles i d’infraestructures viàries realit-
zades a la forest en el període 2001-2018, 
per tant en un període de 18 anys, hi ha 
hagut uns ingressos de 338.247 € i unes 
despeses de 611.632 €. El balanç econò-
mic és negatiu, amb unes despeses netes 
de 273.385 €. Aquest balanç no inclou 
el manteniment de la brigada forestal 
municipal que es va encarregar dels trac-
taments silvícoles (millores i part de les 
tallades classificant la fusta). No obstant 
això, una bona part de les despeses de 
millores s’han cobert amb subvencions 
europees i de la Generalitat.

Les actuacions planificades s’han execu-
tat en la pràctica totalitat, a excepció de 
l’antic rodal 25e, on la tallada planificada 
no resultava viable econòmicament. Per 
contra, s’han fet tallades de regeneració 
en els rodals 21d, 41b i 41c que no estaven 
previstes, per mortaldat dels arbres. Tot i 
realitzar la immensa majoria de tallades 
comercials previstes, la possibilitat extreta 
ha quedat per sota del que s’havia previst. 
L’explicació és que la previsió era per a 
un període de 12 anys i finalment s’ha 

realitzat en 18 anys. Per tant, la possibilitat 
anual executada és de 1.233 m3/any i no 
dels 1.850 m3/any projectats.

Un tema aconseguit molt rellevant és el 
canvi de l’estructura de les masses, que es 
pot apreciar en les gràfiques de freqüèn-
cies (Figura 5).

Com es pot apreciar en el canvi de super-
fície de bosc regular ocupada per cada 
classe d’edat, s’ha corregit l’excés de pre-
sència d’àrees envellides, que era un dels 
principals problemes d’aquesta forest. Això 
va acompanyat d’una major superfície 
ocupada per boscos intermedis. Aquest 
fet no ens preocupa, ja que les masses 
esmentades seran les que es transfor-
maran a bosc irregular. Efectivament, les 
masses joves no es poden irregularit-
zar sense importants costos econòmics, 
mentre que les masses madures no dispo-
sen d’un marge suficient de pervivència 
que permeti generar dues o tres classes 
noves d’edat abans no morin les existents. 
Per tant, l’aposta és transformar les mas-
ses regulars a irregulars en el semiperiode 
aproximadament.

A continuació passem revista als grups 
més importants de tractaments silvícoles 
realitzats a la forest. La Taula 3 presenta 
unes dades resum de resultats.
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Figura 5. Abundància de les diferents classes naturals d’edat l’any 2001, l’any 2018 i la referència 
de l’equilibri.
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Taula 3. Resultat de diverses actuacions 
realitzades en comparació a les planificades 
inicialment.

 Actuacions Unitat Previsi-
ons

Realitza-
des

Actuacions 
silvícoles per 
subhasta

ha 261 246

Aclarides de 
plançoneda i 
parcialment 
comercials

ha 218 297

Estassades i 
eliminació de 
restes

ha - 191

Podes ha - 140

Línies de defensa ha - 41

Repoblacions ha 21 7,1

Extracció amb 
cable aeri

ha - 10

Arranjament de 
camins

km - 18

Construcció de 
camins km - 5,8

Masses joves de regeneració o 
plantació de pi roig

Totes les superfícies regenerades o plan-
tades les darreres dècades han estat trac-
tades amb unes primeres aclarides mixtes, 
tot reduint la competència dels arbres més 
defectuosos i eliminant els que limitaven 
el creixement dels millors (Fotografia 4). 
Sovint, aquestes masses també han estat 
estassades per tal de reduir la vulnerabili-
tat als incendis forestals i per afavorir l’ús 
públic.

Masses de pi roig d’edats 
intermèdies i amb un primer 
tractament de millora realitzat

Passat un temps des del primer tracta-
ment o aclarida mixta de les masses joves 
de pi roig, quan les capçades ja tornen a 
tancar-se, es realitza una aclarida intensa 
i determinant per a l’estructuració de la 
massa: es deixen únicament els millors 
arbres i amb una distribució heterogènia 
que no prioritza l’espaiament regular entre 
troncs (Fotografia 5). L’objectiu, a més de 

seguir reduint la competència, és hetero-
geneïtzar el bosc o irregularitzar-ho. Per 
això, la intensitat de l’aclarida supera el 
35% en volum i sovint busca obertures 
d’espais a on s’estableixin petites zones de 
regeneració (Fotografia 6). Aquestes zones 

Fotografia 4. Rodal de pi roig de menys de 35 
anys després de realitzar-hi una aclarida mixta.

Fotografia 6. El mateix rodal de pi roig passat 
un temps, on s’observa la instal·lació de la 
zona de regeneració.

Fotografia 5. Rodal de pi roig d’edat 
intermèdia després de realitzar l’aclarida 
intensa. S’observa l’obertura un clap al dosser.
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són ideals per a incrementar la biodiver-
sitat d’espècies i edats i per crear arbres 
sprinters amb acompanyament lateral 
d’altres arbres. D’aquesta forma, incorpo-
rarem plantes noves que no necessitaran 
aclarides costoses ni esporgues en el 
futur. En els bosquets de la Fotografia 7 ja 
s’han establert de forma natural plantes 
de roure, freixe, salze, cirerer, pins...

Masses madures de pi roig amb 
canvi de dominància d’espècies

Sovint, quan les masses pioneres de pi 
roig maduren en zones de bona qualitat 
d’estació, altres espècies que suporten 
millor la seva ombra comencen a rege-
nerar-se. En el cas d’Alp, l’espècie més 
normal és l’avet.

Amb una silvicultura regular l’entrada 
d’aquest avet s’endarrereix, ja que les cap-
çades del pi coetani contínuament li tan-
caran el pas cap a l’estrat superior, i possi-
blement, en unes aclarides de regeneració 
competirà fortament amb noves plàntules 
de pi. Amb la silvicultura que s’ha aplicat, 
d’obertura suau de capçades eliminant 
els pitjors peus de rajolet (Fotografia 8), i 
obertures puntuals més fortes per afavorir 
la creació de petits bosquets d’avet sense 
cap competència zenital, es farà molt més 
ràpida la transformació a avetoses, que 
és l’objectiu en aquestes masses i el pro-
cés natural de maduració de l’ecosistema 
(Fotografia 9).

Tractament de plançonedes 
regenerades de pi negre

Una important superfície d’aquesta forest 
va ser afectada per la nevada catastròfi-
ca de l’hivern de 1973-1974. La immen-
sa majoria van regenerar i l’any 2000 
ens vam trobar amb extenses i tancades 
masses de perxades. El seu tractament 
homogeni convencional hauria resultat 
extremadament car i es va recórrer al 
senyalament i esporga de 400 arbres de 
futur prioritzats pel seu vigor, conformitat 
i distribució (seguint aquest ordre) amb 

Fotografia 8. Rodal madur de pi roig després 
de l’aclarida selectiva amb obertures per a la 
instal·lació i promoció de l’avet, ja present de 
manera incipient.

Fotografia 7. Vista aèria d’una àrea de 
regeneració de diverses espècies establert en 
una obertura del dosser.

Fotografia 9. Mateix rodal de pi roig passat un 
temps, amb l’avet clarament instal·lat.
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posterior reducció de competència d’un 
o dos arbres al seu voltant (Fotografia 10). 
Després de quasi dues dècades, aquest 
arbres s’han diferenciat més i han aprofitat 
la manca de competència. Considerem 
una bona solució per economitzar tracta-
ments i reduir intervencions.

Tractaments irregulars de pi 
negre

Alguns boscos de pi negre que no van 
patir la nevada anteriorment esmentada 
i que no eren excessivament homogenis 
(ja sigui per origen esglaonat o tracta-
ments selectius de primera meitat de 
segle XX) s’han gestionat com a boscos 
irregulars sense cap dificultat. S’ha prestat 
especial atenció en deixar fraccions de 
cabuda coberta no superior al 70%, en no 
mantenir una distribució uniforme dels 
arbres i de cercar la presencia equilibrada 
d’arbres de mides anomenades de fusta 
grossa, intermèdia i petita. No hem fet 
massa cas de distribucions de Liocourt.

Tallades de regeneració de pi 
negre

Extenses superfícies de pi negre, que es 
van originar per l’abandonament d’ac-
tivitats humanes a finals del s. XIX, ja 
presentaven símptomes de senectut i 
es van planificar i tractar per regenerar 
amb aclarides successives uniformes. Els 
tractaments s’han realitzat amb èxit de 
regeneració i bona qualitat de plançons 
(Fotografia 11).

S’ha prestat especial atenció en avançar 
el màxim les tallades preparatòries (entre 
90-100 anys d’edat), en esperar al màxim a 
fer les tallades finals (torn físic dels arbres 
mare per reduir l’impacte de la tallada 
final) i deixar entre 4 i 10 arbres per hectà-
rea sense tallar per a fauna i paisatge.

Tallades de selecció d’avet

L’Avetosa d’Alp es trobava molt tancat i uni-
formitzat. Es van planificar i s’han executat 
tallades de selecció afavorint l’existència 
d’arbres de grans dimensions (superiors al 
metre de diàmetre), l’alliberament d’arbres 
intermedis i joves, així com l’obertura d’es-
pais per a noves incorporacions de plàntu-
les d’avet. La majoria de pins relíctics s’ha 
tallat, a excepció dels que tenien valor de 
conservació per a la fauna.

Fotografia 11. Rodal de pi negre en fase de 
regeneració, on s’aprecia l’abundància de 
plançons amb vigor.

Fotografia 10. Antiga plançoneda tractada 
amb aclarida selectiva esporgant i afavorint 
400 arbres de futur. S’identifiquen els arbres 
de futur seleccionats.
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S’ha evitat la construcció de pistes noves 
i la forma majoritària de treta ha estat 
amb cable telefèric afavorint l’objectiu 
municipal de paisatge i ús públic. Pensem 
que intervencions d’aquest tipus cada 
15 anys aconseguiran estructures espec-
taculars d’avet i contínues en el temps 
(Fotografia 12).

Altres actuacions

L’ús públic ha estat una de les prioritats en 
el Projecte d’Ordenació i en la seva execu-
ció. S’han recuperat més de 50 km d’antics 
camins, tot senyalitzant 13 senders, i s’han 
fet tres àrees recreatives (Fotografia 13), 
un gran mirador amb una torre de fusta 
i un altre amb taula panoràmica. A més 
de recuperar i arranjar nombroses fonts i 
punts singulars.

Les millores ramaderes també han tingut 
un gran protagonisme, ja que s’han fet 
diverses actuacions de recuperació de 
pastures, d’instal·lació de quilòmetres de 
tanques ramaderes, d’abeuradors, de pas-
sos canadencs, etc.

Finalment, la prevenció d’incendis també 
ha estat present en tots els tractaments 
silvícoles per a reduir la vulnerabilitat de 
les masses i en tots els arranjaments i 
construcció de pistes per a permetre el 
pas de vehicles d’extinció, a més de la 
construcció de 6 km de franges auxiliars.Fotografia 12. Avetosa tractada amb tallades 

de selecció afavorint el creixement d’arbres 
espectaculars i en continu creixement i 
regeneració.

Fotografia 13. Àrea recreativa d’Escobeiró.
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Conclusions

Pensem que els objectius importants 
plantejats en aquella ordenació de 2001 
s’han complert en la major totalitat. Hem 
aconseguit un mosaic d’intervencions 
(Figura 6) impensables amb els mètodes 
anteriors, tot augmentant l’adaptació de 
la silvicultura a les necessitats reals de les 
masses i la diversitats d’espècies i hàbitats.

S’ha fet un canvi determinant en l’estruc-
tura d’aquestes masses arbrades, tot ini-
ciant una transformació cap boscos més 
heterogenis i resilients a agents abiòtics 
(neu/vent/incendis) i més adaptats a l’ús 
públic dels 650 visitants/dia que sovint 
registra la forest.

En definitiva, en el temps d’execució 
d’aquesta planificació s’ha capgirat la situ-
ació de la Muntanya d’Alp, tot deixant el 
seu bosc considerablement millor a les 
noves generacions de veïns d’Alp. A més, 
amb aquest projecte es va iniciar un pro-
cés imparable de noves planificacions a 

tot l’Estat amb el mètode centre europeu 
de rodals, que ha esdevingut el majoritari.

En el nostre àmbit, a l’ordenació d’Alp 
l’han seguit una quarantena de projectes 
d’ordenació més, que han corregit i millo-
rat la metodologia. Per això, pot ser inte-
ressant fer les següents consideracions:

– La silvicultura ha de prevaldre a la 
planificació. En aquest projecte es va 
prioritzar la possibilitat matemàtica a la 
resultant de sumar els metres cúbics de 
cada tractament necessari de fer. Sovint 
ens trobem les forests capitalitzades 
per una gestió passada molt prudent 
o inexistent. Per evitar col·lapses de 
sectors o no malbaratar els recursos 
acumulats, convé fer bona silvicultura 
per sobre de “mantenir l’ordre”.

– L’esforç en la fase d’inventari ha de 
ser proporcionat. Sovint podríem pas-
sar en moltes masses amb una estima-
ció pericial, la precisió en els volums 
és menys important que l’encert en el 
moment o prioritat d’actuació.

Figura 6. Mosaic 
d’intervencions 
planificades a la 4a 
Revisió del Projecte 
d’Ordenació de la 
Muntanya d’Alp de 
2001.
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– Cal fer un major esforç en agrupar les 
actuacions de forma superficial per 
simplificar l’execució planificada i la 
de futur. Vam començar aquest mètode 
amb diferenciació i planificació detallada 
dels rodals. En els següents projectes ja 
es va passar a la determinació de mas-
ses en lloc dels rodals, de manera que la 
intersecció de les masses i els cantons 
(parcel·les permanents) esdevenien els 
rodals i així simplifiquem inventari, la 
descripció i l’execució. Pensem que seria 
molt interessant amb l’execució progres-
siva d’aquestes ordenacions i la pràctica 
d’una silvicultura que tendeix a hetero-
genïtzar i diversificar, s’acabés agrupant 
en superfície bona part dels rodals, fent 
unitats d’actuació anuals que la silvicul-
tura ja diferenciaria. De forma similar als 
“tranzones” de les Instruccions de 1924. 
Aquesta pràctica simplificaria enorme-
ment l’execució dels treballs.

– És bàsica la implicació dels gestors 
en la fase de determinació de masses 
i pressa de decisió sobre el terreny. El 
recorregut conjunt de l’enginyer plani-
ficador amb el gestor de tota la super-
fície quan s’interpreta la gestió feta en 
cada zona i determina la que s’ha de 
fer, necessita de l’experiència i compli-
citat del gestor. Sinó és així, difícilment 
es farà seva l’ordenació del gestor i té 
moltes probabilitats de quedar en un 
calaix. Aquest treball té uns rendiments 
d’unes 80 ha/dia.

– A l’hora de planificar actuacions és 
un exercici agosarat definir els anys 
d’actuació. Per contra, determinar tres 
nivells de prioritats, flexibilitza i facilita 
l’adaptació de circumstàncies.

– Definir estructures, formes i cartogra-
fia té tot el sentit però no pot elimi-
nar la “literatura”, creativitat i sentit 
estratègic que un full de ruta d’una 
forest ha de tenir. Tenim tendència a 
esquematitzar i estandarditzar processos 
i també Projectes d’Ordenació. El recull 
històric de tots els actes, procediments 

i projectes que ha tingut la forest no es 
pot obviar en una ordenació. Requereix 
un apartat específic i detallat, doncs les 
ordenacions transcendeixen en el temps 
i són l’únic document que poden reco-
llir tot allò que els gestors futurs han de 
tenir present. Poques activitats professi-
onals disposen d’un recull històric tant 
complet en allò que gestionen.

– És d’una gran utilitat la cartogra-
fia de planificació esquemàtica i que 
amb una simple ullada el gestor pugui 
determinar i prioritzar. També és molt 
important en cas d’emergències d’in-
cendis comptar amb una cartografia 
específica amb distribució de models 
de combustible, tractaments planificats 
i infraestructures d’extinció.

– No deixar de banda a la planificació 
altres usos que modelen o condicio-
nen fortament la forest, com el ramader, 
amb determinació de valor pastoral, de 
càrregues i millores de les pastures i 
infraestructures. No deixar tampoc de 
banda si es tracta de zones turístiques 
la determinació de càrregues, zones 
d’interès i millores.
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Resum
La silvopastura és l’aprofitament pastoral de terres en que una part de l’oferta farratgera es 
basa en el component llenyós. Es tracta d’una activitat tradicional que es pot redirigir cap a 
les àrees de baixa càrrega de combustible i esdevenir un aliat de primer ordre en la preven-
ció d’incendis forestals, tot permetent mantenir, amb mitjans sostenibles, un baix nivell de 
combustible vegetal de forma pràcticament contínua. L’acció del bestiar limita, o fins i tot 
pot arribar a eliminar, la necessitat d’intervenció amb mitjans mecànics en aquestes àrees, 
el que es tradueix en una menor necessitat de despesa pública per al seu manteniment. 
Alhora, esdevé una oportunitat de diversificació d’ingressos per a les explotacions, que 
poden afegir valor a la seva activitat prestant un servei ambiental d’interès per a la societat.

En aquest article s’exposen tres casos d’àrees estratègiques per a la prevenció d’incen-
dis forestals mantingudes mitjançant pasturatge a l’Alt Empordà. També es presenten 
mesures que utilitzen la ramaderia extensiva com a instrument per la prevenció d’in-
cendis, com ara la línia d’ajuts del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
(PDR) gestionada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP), i els projectes RAMATS DE FOC, ALBERAPASTUR i MIDMACC.
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La silvopastura com 
a eina de prevenció 
d’incendis

La silvopastura ha estat una de les acti-
vitats tradicionals que s’han realitzat per 
aprofitar el medi, i que ha modelat forta-
ment el paisatge. A les darreres dècades, 
però, els canvis socioeconòmics de la 
nostra societat han impulsat un èxode 
de les zones rurals que s’ha traduït en un 
abandonament de les activitats agrícoles i 
forestals. Aquests canvis socials han pro-
vocat la disminució de terres agràries i el 
trencament del mosaic agrícola-forestal. 
A les zones de bosc hi ha hagut un tan-
cament de les capçades, tot generant 
estructures amb poques discontinuïtats, 
tant horitzontals com verticals. S’ha creat 
un paisatge, que en un context de canvi 
climàtic, és molt vulnerable als incendis 
forestals d’alta intensitat.

Les explotacions de ramats extensius no 
paren de disminuir, en especial les del sec-
tor oví, que a les darreres dècades ha patit 
una forta regressió de la cabana ramadera. 
El sector boví de carn, l’equí, i el cabrum, 
encara que també han patit una disminu-
ció del nombre total d’explotacions, acon-
segueixen mantenir o fins i tot augmentar 
una mica el seu cens a escala del global de 

Catalunya. Els ramats, però, es concentren 
al Pirineu, Prepirineu, i altres massissos 
interiors amb clima de tendència humida, i 
és molt acusada la seva regressió en zones 
de clima sec, que alhora són les que tenen 
més alt risc d’incendi.

A les darreres dècades s’han potenciat les 
actuacions silvícoles per a fer front als 
incendis forestals, bàsicament mitjançant 
inversions públiques. Primer s’impulsaren 
estructures lineals de baixa densitat d’arbrat, 
els tallafocs clàssics. Posteriorment, el con-
cepte ha evolucionat fins a definir superfí-
cies més grans que es pretenen mantenir 
amb baixa càrrega de combustible, avui 
anomenades àrees estratègiques (AE) o 
punts estratègics de gestió (PEG), on és pos-
sible promoure l’activitat silvopastoral.

El programa desenvolupat per l’Estat fran-
cès als anys 80 va ser pioner al sud 
d’Europa, i ha evolucionat en diverses 
generacions d’ajuts agroambientals i ha 
arribat fins avui en dia, formalitzat en 
un contracte plurianual entre el rama-
der i l’Administració. A l’Estat espanyol, 
Andalusia va començar a desenvolupar 
el seu propi programa l’any 2005, amb 
finançament exclusivament autonòmic, i 
15 anys després es pasturen més de 6.000 
ha per a prevenció d’incendis en terrenys 
de titularitat pública. També Madrid o 
Canàries han desenvolupat programes 
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Figura 1. 
Localització dels 

casos d’estudi 
de silvopastura 

preventiva.

impulsats i finançats pels seus propis 
governs autonòmics. Així, a Canàries es 
pasturen actualment 5.500 ha per a pre-
venció d’incendis, i a Madrid 2.500 ha 
més. Aragó també ha impulsat el pasturat-
ge de zones tallafoc amb convenis entre 
administracions i ramaders (Ruiz-Mirazo, 
en premsa). Mentrestant, a la Comunitat 
Valenciana s’impulsà una xarxa de zones 
tallafoc des de l’any 1996 i es realitza-
ren assajos per a verificar l’eficiència del 

pasturatge (Ruiz-Mirazo, en premsa), i des 
de 2019 s’ha activat una mesura del PDR 
per a pasturar aquestes zones.

A Catalunya, durant el període 2005-
2015 es varen impulsar convenis entre el 
DARP i la principal associació del sector 
oví - cabrum (FECOC), i des de l’any 2016 
s’ha implantat una mesura del PDR dins 
la convocatòria anual d’ajuts a la gestió 
forestal sostenible (Taula 1).

Taula 1. Resum de la mesura de silvopastura preventiva dels ajuts a la gestió forestal sostenible 
en base al PDR a Catalunya.

Els ajuts PDR per al control de combustible mitjançant pasturatge

Des de 2016 el DARP inclou en la línia d’ajuts a la gestió forestal sostenible el concepte de 
manteniment d’àrees de baixa càrrega de combustible mitjançant pasturatge. És inclosa en el 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i cofinançada amb fons FEADER. Poden 
acollir-s’hi titulars d’explotacions ramaderes que actuïn en zones elegibles corresponents a àrees 
estratègiques (AE) i complementàries (AC) prèviament planificades, incloses en perímetres de 
protecció prioritària (PPP) i en punts estratègics de gestió (PEG) definits pel Cos de Bombers.

Els ramaders beneficiaris reben un import fix de 300 € i una quantitat variable amb un màxim 
de 140 €/ha per a les àrees estratègiques i de 70 €/ha en les complementàries, modulats segons 
la tipologia de la vegetació pasturada, el pendent del terreny, la distància a les cledes i/o punts 
d’aigua, i són certificats segons el grau d’assoliment dels objectius de consum respecte el 
creixement anual de la vegetació herbàcia (90%) i arbustiva (65%). En la convocatòria 2019 a tot 
Catalunya va haver-hi 37 sol·licituds per pasturar una superfície de 2.200 ha i se n’han aprovat 
28 (11 de les quals a l’Alt Empordà), amb 1.306 ha atorgades, pendents de certificació durant la 
tardor de 2020.

Més informació: Guia tècnica de manteniment d’àrees de baixa càrrega de combustible 
estratègiques i complementàries per la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge 
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/09653/m0609-an22.pdf
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A continuació es descriuen tres expe-
riències d’àrees estratègiques per a la 
prevenció d’incendis forestals mantingu-
des mitjançant pasturatge a l’Alt Empordà 
(dos al municipi de La Jonquera, i una al 
municipi de Capmany (Figura 1) i els pro-
jectes RAMATS DE FOC, ALBERAPASTUR i 
MIDMACC (Taula 2).

Taula 2. Resum dels projectes de silvopastura 
preventiva presentats en aquest article.

El projecte RAMATS DE FOC aplega 
ramaders, bombers, forestals i carnissers 
per tal de potenciar la ramaderia extensiva, 
prevenir incendis i oferir als consumidors un 
producte de qualitat i amb alt valor social i 
ambiental.

www.ramatsdefoc.org

El projecte POCTEFA ALBERAPASTUR 
(INTERREG), promou la gestió concertada 
transfronterera de la pastura al massís de 
l’Albera, la valorització de la raça bovina 
autòctona, i el desenvolupament de la 
silvopastura preventiva a l’espai mitjançant 
inversions sobre el terreny i assistència 
tècnica als ramaders.

alberapastur.eu/ca/homepage-extended/

El projecte LIFE MIDMACC promou 
l’adaptació al canvi climàtic de les zones 
de muntanya mitjana de la Rioja, Aragó i 
Catalunya mitjançant mesures de gestió 
com la recuperació de pastures i la 
introducció de ramaderia extensiva per la 
prevenció d’incendis. 

https://life-midmacc.eu/

El projecte RAMATS 
DE FOC 

Ramats de Foc és un projecte de silvo-
pastura prescrita impulsat per la Fundació 
Pau Costa en col·laboració amb el Gremi 
de Carnissers de Girona, els de Bombers 
de la Generalitat, i el DARP, que té la finali-
tat de potenciar la contribució dels ramats 
en la gestió del risc d’incendis mitjançant 
l’extensió de la pastura en zones estra-
tègiques i dotar de valor afegit aquesta 
activitat. El projecte, a més, busca afavorir 
la continuïtat de l’activitat ramadera en el 
territori, per la seva doble tasca alimentà-
ria i paisatgística, i enfortir el vincle entre 
el pastor i l’establiment local.

En el marc del projecte, com a eina per 
dotar de visibilitat i valor afegit als produc-
tes de les explotacions participants, es con-
ceptualitza el distintiu de Ramats de Foc 
per certificar el recolzament en el control 
del risc d’incendi efectuat pel ramat. 

Promoure el consum de ramats que gesti-
onen els boscos vol dir també afavorir un 
canvi de percepció de la societat perquè 
aquesta comprengui que una determi-
nada gestió del territori permet evitar els 
grans incendis que més danys ocasio-
nen, i que amb accions tan simples com 
consumir productes de ramats propers ja 
s’està contribuint a mantenir els paisatges 
adaptats al foc. 

Després d’una primera prova pilot duta a 
terme els anys 2016-2018 al Baix Empordà, 
el projecte s’impulsa arreu de les comar-
ques Gironines a partir de 2019. A les àrees 
elegibles pels ajuts PDR, es promou la pre-
sència de ramats que puguin ocupar-se de 
la tasca del manteniment d’aquests espais. 
El seguiment de la tasca duta a terme pels 
ramats així com el control dels seus resul-
tats és dut a terme per tècnics del DARP, en 
el marc del programa d’ajuts mencionat. 

El projecte Ramats de Foc s’ocupa de cer-
car explotacions ramaderes i incentivar-les 
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a dur a terme aquesta tasca mitjançant 
suport tècnic i logístic. També ofereix una 
plataforma de comercialització a les explo-
tacions participants per tal de visibilitzar i 
valoritzar el seu producte i la tasca social 
i paisatgística que duen a terme, mitjan-
çant la creació de la marca i la seva difusió 
i incorporant nous punts de venda que 
reconeguin el valor afegit del producte.

Actualment formen part del projecte 22 
explotacions ramaderes, que gestionen 
prop de 550 ha d’àrees estratègiques per la 
prevenció d’incendis. Els productes Ramats 
de Foc són venuts a 17 carnisseries i 12 
restaurants. El futur del projecte passa per 
consolidar la seva tasca a la regió de 
Girona, ampliar la superfície d’àrees estratè-
giques mantingudes mitjançant la silvopas-
tura i consolidar una bona comercialització 
dels productes, així com iniciar el procés 
d’implementació a la resta de Catalunya.

El cas del corredor 
d’infraestructures 
(Capmany)

Descripció de l’explotació 
ramadera

Aquest sector és gestionat per l’explotació 
ovina del ramader Jordi Giró, amb 750 
caps reproductors, en règim semi-exten-
siu (Taula 3). Les ovelles buides general-
ment s’alimenten pasturant, mentre que 
les ovelles en període de cria reben com-
plement a l’estable encara que també 
surtin a pasturar. La base territorial està 
formada principalment per cultius i ros-
tolls, amb un aprofitament secundari de 
terrenys forestals. L’explotació assoleix uns 
resultats productius força bons, i participa 
en el projecte Ramats de Foc.

El patró de pasturatge més freqüent de 
l’explotació és fer itineraris d’anada i tor-
nada diaris des de Mas de la Caseta, on se 
situa l’estable, cap a les zones de pastura 
que formen la base territorial de l’explo-
tació. Això implica que el ramat pastura 
zones que no són gaire allunyades de l’es-
table, i condiciona molt el possible aprofi-
tament d’àrees de prevenció d’incendis, ja 
que per pasturar-les hauran d’estar situa-
des, preferentment a prop. Quan no sigui 
així, perquè el ramat pugui desplaçar-s’hi, 
haurà de ser prou gran per poder-hi pas-
turar algunes setmanes, amb disponibilitat 
d’aigua per ser abeurada, i d’un espai on 

Taula 3. Resum sector 1.

Sector Capmany (Corredor d’infraestructures)

Explotació Jordi Giró Segura

Orientació productiva Oví de carn semiextensiu

Cabana i raça 750 reproductors / Ripollesa creuada (lot de buides en extensiu)

Zones de pastura Tipus Superfície Ajuts i actuacions

Serra Blanca/Mas Comte
AE
AC

4,74 ha
1,27 ha

PDR-GFS / desbrossada ALBERAPASTUR
PDR-GFS / desbrossada ALBERAPASTUR

Plana del Merdançà AE 23,71 ha PDR-GFS / desbrossada

Càrrega ramadera 0,54 UBG/ha/any
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poder tancar el bestiar a la nit. Alhora, 
per tal de facilitar el maneig de l’explota-
ció, el pasturatge d’aquestes àrees només 
s’ha de fer amb ovelles que no estiguin 
en cria, i també fora de les èpoques de 
paridera forta del ramat, ja que en aquests 
moments hi ha molta feina a l’estable, i el 
més habitual és que l’explotació concentri 
la mà d’obra per atendre aquesta necessi-
tat. La diagnosi tècnica s’ha realitzat en el 
marc del projecte ALBERAPASTUR.

Descripció de les zones de 
pastura

Les zones de pastura de l’explotació situ-
ades en àrees de prevenció d’incendis es 
troben en dues localitzacions diferencia-
des, separades pel corredor d’infraestruc-
tures de l’Alt Empordà com són la carrete-
ra N-II, l’autopista AP-7, i la línia ferroviària 
de l’AVE. Ambdues localitzacions van ser 
afectades completament per l’incendi de 
juliol de 2012 i posteriorment s’hi van 
realitzar treballs d’eliminació de vegetació 
cremada.

Als entorns de la Serra Blanca hi ha un 
polígon de pastura en zona de baixa càr-
rega de combustible, concretament a la 
finca de Mas Comte, situada entre la línia 
de l’AVE i la N-II. En aquesta localització, 
el ramader disposa d’un tancat mòbil i 
aigua, procedent del mateix mas i del tor-
rent de Bosquerós. Combina la presència 
d’antigues zones de conreu gestionades 
actualment com a prats d’herba espontà-
nia aprofitats a dent pel bestiar amb super-
fícies de sureda esclarissada, que tenen 
molt desenvolupament de matoll, de baixa 
qualitat pastoral, principalment d’espècies 
germinadores del gènere Cistus, afavori-
des pel pas de l’incendi. La tardor de 2020 
hi està prevista una estassada de 8 ha 
en el marc del projecte ALBERAPASTUR. 
L’explotació desplaça el ramat cap aquesta 
zona de pastura almenys durant dues set-
manes l’any, només amb ovelles buides, en 
alguna època en què hi hagi un bon estoc 
d’herba de qualitat a les zones de prat. 

A l’est de les principals infraestructures 
viàries, a la Plana del Merdançà, hi ha 
un altre polígon de pastura preventiva, 
concretament a les finques de Mas d’en 
Broc, Mas Botatxo, i els Banys de la Mercè. 
La vegetació està formada per suredes 
amb un recobriment variable d’entre el 
25 i el 70%, i amb un grau d’afectació pel 
foc també variable, amb un elevat des-
envolupament de l’estrat arbustiu, com 
en el cas de Mas Comte amb presència 
majoritària del gènere Cistus. En aquestes 
localitzacions és on el ramader ha actuat 
més intensament en referència a la recu-
peració de pastures mitjançant desbros-
sament mecànic i posterior manteniment 
del ramat (Fotografies 1 i 2). Limitant amb 
aquesta zona de pastura també hi ha 

Fotografies 1 i 2. Actuacions mecanitzades 
de desbrossament a tocar la carretera N-II per 
permetre el manteniment pastoral posterior.
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vàries parcel·les agrícoles al marge Est de 
la N-II que són gestionades com a prats 
aprofitats a dent pel ramat. Aquesta àrea 
es pastura en itineraris d’anada i tornada 
des de l’estable de Mas de la Caseta, a una 
distància d’1,5 km. Encara que la qualitat 
del sotabosc de sureda sigui pobra, el 
ramader vol continuar fent tasques d’es-
tassada de matollar els següents anys 
perquè se situa en els itineraris d’anada 
i tornada des de l’estable, i això li facilita 
l’aprofitament pastoral de la zona. 

L’estructura de les dues àrees de baixa càr-
rega de combustible pasturades combina 
zones agràries gestionades com a prats 
amb boscos de sureda de recobriment 
variable. L’alimentació del ramat és cor-
recta ja que els prats són productius, i si es 
pasturen en el moment oportú ofereixen 
herba de bona qualitat, i llavors aporten el 
gruix de les necessitats en energia i pro-
teïna pel ramat. Així mateix, les zones de 
sureda són molt poc productives i de qua-
litat pastoral baixa, i serveixen de comple-
ment a les zones obertes i aporten alimen-
tació de volum. Al sotabosc de la sureda les 
principals espècies són del gènere Cistus, 
generalment rebutjades pel bestiar, però 
també poden trobar-s’hi espècies palata-
bles, com el bruc, el garric o l’alzina. 

Pel que fa als ajuts PDR, el ramader va 
acollir-s’hi des de la primera convocatòria 
de 2016 gràcies a la difusió que se’n va fer 
incloent la realització de reunions informa-
tives amb explotacions properes a infraes-
tructures estratègiques, com és aquest cas.

En la convocatòria inicial es van sol·licitar 
un total de 34,40 ha, que malauradament 
no van poder executar-se i es va acabant 
presentant la renúncia per la totalitat de 
l’ajut atorgat.

Posteriorment, i ja durant la convocatòria 
2018, el ramat pastura zones que com-
pleixen les característiques requerides, bé 
perquè han estat pasturades de forma 
continuada, o per la realització d’actua-
cions mecàniques de control de l’estrat 
arbustiu. D’altra banda, i tenint en compte 
els imports d’atorgament, el ramader ha 
assumit nous treballs mecanitzats (des-
brossadora pròpia acoblada al tractor), 
realitzats majoritàriament al marge est de 
la carretera N-II, amb inici a la sortida de 
Capmany en direcció nord cap als Banys 
de la Mercè. Es tracta de terrenys afectats 
per l’incendi de 2012 i antigament pastu-
rats però on es feia necessària una actu-
ació de caràcter mecànic, per possibilitar 

Figura 2. Sectors 
de pastura 

sol·licitats als 
ajuts PDR al 

manteniment 
silvopastoral.
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Fotografia 3.  
Bestiar de 
l’explotació 
Requesens prop 
del Puig Neulós.

l’aparició d’espècies herbàcies i millorar la 
penetrabilitat per part del ramat. 

Pel que fa a la convocatòria 2018, l’actu-
ació realitzada permet el manteniment 
de 9,04 ha d’àrees estratègiques i 1,27 ha 
d’àrees complementàries. La convocatòria 
2019, pendent de certificació, ha suposat 
l’increment de la superfície atorgada fins a 
28,52 ha, majoritàriament en àrees estra-
tègiques (Figura 2).

El projecte 
ALBERAPASTUR 

ALBERAPASTUR és un projecte de coo-
peració transfronterera del programa 
INTERREG-POCTEFA, desenvolupat en 
ambdós vessants del massís de l’Albera i 
zones adjacents, i que té per objectiu el 
manteniment i la valorització dels recur-
sos ramaders així com de les pastures 
tenint en compte la pluralitat de valors, els 
usos del territori, i la prevenció d’incendis 
mitjançant el foment de les pràctiques 
silvopastorals. Aplega 13 socis de perfils 

diversos: ramaderies, organitzacions pro-
fessionals, universitats, centres de recerca 
i administracions, que treballen conjun-
tament en el període 2018-2020, amb un 
pressupost d’1.376.386 € cofinançat amb 
fons FEDER. 

El massís transfronterer de l’Albera presen-
ta característiques paisatgístiques excep-
cionals que són el resultat de la interacció 
estreta entre l’activitat humana i la natura 
(Fotografia 3). La ramaderia extensiva, 
majoritàriament bovina, modela des de 
fa segles aquests paisatges, però l’aug-
ment de la freqüència d’usuaris al massís, 
associada a mancances i un desequilibri 
en la gestió de les pastures, així com la 
disminució de les rendes de les ramade-
ries, amenacen la sostenibilitat d’aquesta 
activitat.

El projecte es basa en la revalorització del 
recurs ramader local com a eina d’atrac-
ció i de desenvolupament econòmic, i de 
gestió del territori transfronterer, a mitjà i 
llarg termini. D’una banda, amb una gestió 
concertada i sostenible de les pastures per 
tal de respondre a la problemàtica dels 
animals errants o als conflictes d’usos. I 
d’altra banda, amb la protecció del mas-
sís potenciant la silvopastura per tal de 
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mantenir-hi els espais oberts i, particular-
ment, els planificats com a àrees estratè-
giques en un sector altament sensible al 
risc d’incendi. 

En aquesta línia, al vessant empordanès, 
el projecte ha promogut una diagnosi 
tècnica de 12 explotacions ramaderes, 
mitjançant una metodologia concertada 
en ambdues vessants, per tal d’avaluar les 
pràctiques pastorals i les necessitats dels 
recursos farratgers. Addicionalment s’ha 
avaluat el potencial ús silvopastoral de 
29 àrees estratègiques de baixa càrrega 
de combustible (2.432 ha), prèviament 
planificades al pla de prevenció d’incendis 
forestals del massís, que ja va ser redac-
tat en el marc d’un altre projecte trans-
fronterer (PRINCALB). Algunes d’elles han 
estat pasturades durant anys (Nebot et al., 
2007), mentre que d’altres ho han estat 
més recentment, i finalment n’hi ha que 
no ho han estat mai.

Finalment, a partir de les diagnosis ante-
riors, s’emprenen actuacions sobre el 
terreny per fomentar el manteniment 
d’aquestes àrees estratègiques, consis-
tents en treballs de millora pastoral (96 ha 
d’estassada i 4 ha de sembra en 7 sectors) 
i la instal·lació d’equipaments ramaders 
(80 ha de tancats, 10 sectors d’abeuradors, 
9 passos canadencs, etc.).

Al vessant rossellonès s’han desenvo-
lupat actuacions similars, amb diverses 
accions d’intercanvi transfronterer tant 
sobre aspectes tècnics com organitza-
tius. Així mateix, s’han organitzat dues 

jornades sobre els sistemes de foment de 
la silvopastura preventiva, que han per-
mès l’intercanvi d’experiències d’Andalu-
sia, Madrid, Comunitat Valenciana, Aragó, 
Occitània i Provença-Alps-Costa Blava.

El cas de Requesens 
(La Jonquera)

Descripció de l’explotació 
ramadera

La finca de Requesens, al municipi de La 
Jonquera, té una superfície de 2.271 ha i 
és gestionada per la societat INVERSIONS 
FORESTALS I RAMADERES, SL (Taula 4). 
En el moment de realitzar el diagnòstic 
pastoral, l’any 2018, unes 1.900 ha eren 
de bosc dens, principalment sureda, amb 
sotabosc molt pobre. Hi havia menys de 
70 ha de pastures, la majoria de les quals 
es desenvolupen en sòls pobres. Els con-
reus estaven degradats amb signes clars 
de sobrepasturatge, essent el major com-
ponent el sòl nu, i també plantes nitròfi-
les rebutjades pel bestiar. La degradació 
dels conreus s’explica per un pasturatge 
continu en què no s’havien respectat 
durant molts anys els períodes de descans 
necessaris per a deixar regenerar l’herba. 
En aquell moment hi havia 260 animals 
reproductors de raça Llemosí de 500 kg 
de pes viu, i el balanç farratger de la finca 
era clarament deficitari. El ramat vivia 

Taula 4. Resum sector 2.

Sector Requesens

Explotació INVERSIONS FORESTALS I RAMADERES, SL

Orientació productiva Boví de carn extensiu

Cabana i raça 140 reproductors / Llemosí – Albera (lots de 20 en cada zona)

Zones de pastura Tipus Superfície Ajuts i actuacions

Requesens AE 6 ha PDR-GFS / desbrossada i sembra (MIDMACC)

Les Vinyasses AE 3,5 ha PDR-GFS / desbrossada

Càrrega ramadera 1 UBG/ha/any
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en condicions semisalvatges, sense estar 
acostumat al fil elèctric, i com a conse-
qüència hi havia un problema de divaga-
ció del bestiar cap al vessant nord, a l’altra 
banda de la frontera. 

El diagnòstic pastoral proposa mesures per 
a la millora de l’aprofitament ramader, com 
ara acostumar el bestiar al fil elèctric, la 
recuperació i ressembra d’antigues pastu-
res, fer tancats als conreus i deixar que el 
bestiar només entri a pasturar quan l’herba 
hagi crescut, la transformació de bosc dens 
a bosc adevesat, o fer lots amb el ramat. 
Es considera que aplicant aquestes mesu-
res hi podria haver un ramat de dimensió 
màxima de 100 - 120 vaques reproducto-
res de 500 kg de pes viu a la finca.

L’explotació ha començat a aplicar aques-
tes mesures, i s’han aconseguit millores 
com per exemple eliminar la divagació 
cap al vessant francès, aspecte relacionat 
principalment amb l’adequació de tancats 
elèctrics. El ramat és actualment de 140 
vaques reproductores, i encara disminu-
irà més. La propietat vol deixar, però, un 
nombre de vaques que sigui suficient per 
a generar ingressos per a mantenir una 
persona treballadora que se n’encarregui 
durant tot l’any. 

S’han començat a adevesar suredes, que 
es pasturen amb lots de 55-60 animals 
adults més els seus vedells. Es proposa 
que els tancats facin entre 3 i 5 ha, per a 
garantir una alta càrrega ramadera instan-
tània, de forma que ajudi a minimitzar el 
rebuig de l’herba. Segons Masson (1999) 
la càrrega a les deveses d’alzina surera 
al departament dels Pirineus Orientals és 
de 0,2 UBM/ha i any, com a resultat del 
seguiment de diverses experiències, refe-
rència que es considera vàlida per l’àmbit 
biogeogràfic de la finca Requesens. Amb 
aquesta càrrega i les dimensions de ramat 
i tancat proposades, el període de pas 
resultant per un tancat seria d’entre 4,5 
–7,5 dies l’any. Es proposa que es facin dos 
aprofitaments, un a la primavera i un a la 
tardor, per exemple. En cas que l’herba 

sigui de baixa qualitat (es determinarà 
visualment si s’aprecia que té moltes parts 
seques) caldrà oferir complement d’user-
da al bestiar quan pasturi la devesa.

Es considera adequat deixar una devesa 
amb recobriment arbori d’entre el 50 – 
60%, atès que ajudarà a controlar millor el 
rebrot del matoll que no pas una devesa 
més oberta. 

L’explotació participa com a soci en el 
projecte ALBERAPASTUR, en el marc del 
qual s’ha realitzat la diagnosi tècnica i es 
cofinancen algunes de les inversions rea-
litzades. A banda, les àrees de seguretat 
de Requesens (6 ha) i les Vinyasses (3,5 
ha) s’han inclòs en les sol·licituds d’ajuts 
PDR a la silvopastura dels anys 2019 i 
2020.

Actuacions del projecte LIFE 
MIDMACC

Un dels objectius principals del projecte 
LIFE MIDMACC és la implementació i el 
seguiment de diferents mesures de gestió 
del paisatge que millorin l’adaptació al 
canvi climàtic i el desenvolupament soci-
oeconòmic de la muntanya mitjana de 
La Rioja, Aragó i Catalunya. Una d’aques-
tes mesures d’adaptació és l’aplicació de 
gestió forestal per a la prevenció del 
risc d’incendi i el seu manteniment amb 
ramaderia extensiva, que es realitzen en 
dues regions d’estudi: Aragó i Catalunya.

A Catalunya, aquesta experiència pilot 
s’està realitzant en un alzinar de la finca 
de Requesens, al Paratge Natural d’Interès 
Nacional de l’Albera. S’ha escollit aquesta 
localització per diverses raons: l’alzinar és 
un dels tipus de bosc més representatius 
de la muntanya mitjana mediterrània lito-
ral i prelitoral, la zona és altament vulne-
rable als incendis forestals, no s’hi duu a 
terme cap gestió forestal des de fa dèca-
des, és un lloc de fàcil accés amb presèn-
cia d’una explotació activa de vaques i 
compta amb l’interès i disponibilitat de la 
propietat.
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L’experiència s’ha realitzat en una parcel-
la d’1,15 ha d’alzinar que ha estat aclarit, 
reduint-hi la densitat d’alzines mantenint 
els exemplars més grans i dominants però 
reduint el recobriment de capçades en un 
50% aproximadament, i s’ha estassat el 
sotabosc. Aquesta parcel·la ha estat sub-
dividida en dos. Una subparcel·la de 0,525 
ha on s’han retirat els troncs i les branques 
i eliminat les restes de tallada i, a conti-
nuació, s’ha realitzat una sembra a eixam 
d’una barreja de llavors amb l’objectiu 
de promoure l’establiment de la pastura 
sota l’alzinar. En la segona subparcel·la de 
0,626 ha s’han retirat els troncs i branques 
comercialitzables i les restes de tallada 
s’han deixat al bosc sense intervenció. 

A més d’aquesta actuació de gestió fores-
tal, i amb l’objectiu de millorar el ren-
diment econòmic de la finca i la seva 
sostenibilitat futura, s’ha recuperat un 
antic camp de pastura, d’unes 3 ha de 
superfície. En aquest camp s’ha estassat el 
sotabosc, s’han tallat alguns arbres, s’han 
recuperat les feixes i fet un llaurat super-
ficial. Després s’ha realitzat una sem-
bra directa mecanitzada amb una barreja 
tipus P3 (dàctil, raigràs anglès, raigràs 
italià, trèvol blanc), juntament amb festu-
ca alta. A més, s’ha promogut la pastura 
en una zona de terrasses recuperades al 
Veïnat de Requesens, d’aproximadament 
2 ha, planificada com a AE. És en aquesta 

zona on s’ha realitzat una sembra manual 
amb una barreja de raigràs, dàctil i userda 
(Fotografies 4 i 5).

Un cop establerta la pastura i a punt per a 
l’entrada del ramat, les parcel·les de bosc 
i de l’antic camp de pastura s’han dividit 
en diferents subparcel·les on es duen a 
terme assajos de càrrega ramadera i es 
fa el seguiment d’una sèrie d’indicadors 
i variables al llarg de 4 anys. Això per-
metrà avaluar d’una banda, en un futur, 
si les actuacions realitzades redueixen la 
vulnerabilitat de l’alzinar als impactes del 
canvi climàtic, especialment al creixent 
risc d’incendi, i d’altra banda, quins tipus 
d’actuacions i de gestió del ramat ajuden 
a millorar la rendibilitat i sostenibilitat de 
la finca a mitjà i llarg termini.

El cas del Pla de l’Arca

El sector del coll del Pertús es conside-
ra estratègic pel seu paper com a porta 
d’entrada dels incendis més grans que 
han afectat la comarca. Així ha estat amb 
els incendis iniciats al vessant francès 
almenys en 4 ocasions (1919, 1945, 1983 
i 1986). En concret, en sector del vessant 
est, situat entre el Mas Rius i el Pla de 

Fotografies 4 i 5. 
Recuperació 
de pastures 
mitjançant 

sembra en feixes 
a Requesens 

(MIDMACC).
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l’Arca hi han passat dos d’aquests incendis 
(1945 i 1986), mentre que el 2012 el flanc 
esquerre va obrir-se més al sud i no el 
va afectar. D’aquí la importància de dotar 
aquest sector d’infraestructures per a la 
prevenció d’incendis forestals, reflectida 
a la planificació del Pla d’Infraestructu-
res Estratègiques del PPP del massís de 
l’Albera.

La zona del Pla de l’Arca està definida 
com a àrea de seguretat (AS). Aquestes 
són àrees d’una certa extensió on pràcti-
cament només hi ha vegetació herbàcia, 
preparades en previsió que els mitjans 
d’extinció necessitin refugiar-s’hi i resistir 
al pas del foc amb un mínim d’equipa-
ment, material especial o maniobra d’au-
toprotecció. Com a zones elegibles per 
als ajuts PDR són equiparades a les àrees 
estratègiques (AE).

S’hi ha actuat dues vegades (2011 i 2019) 
amb projectes d’inversió directa del DARP, 
en què es van realitzar treballs d’estassa-
da total del matoll, aclarida i poda dels 
arbres, i trituració de les restes vegetals. 
En la primera actuació també es va fer 
una captació d’aigua i es van instal·lar tres 
abeuradors. Es va voler mantenir un baix 
nivell de combustible mitjançant bestiar, 
tot aprofitant la proximitat d’una explo-
tació bovina, però el ramat no va poder 
mantenir el matoll que va tornar a envair 

la zona, a excepció de petites zones que 
han mantingut una pastura. En la segona 
actuació s’ha instal·lat un pastor elèctric 
amb la intenció d’intensificar el pasturat-
ge. Després de la darrera actuació, l’any 
2019 va aparèixer molt de seneci del Cap 
(Senecio inaequidens), espècie exòtica i 
de nul·la qualitat palatable per al bestiar 
(Fotografies 6 i 7).

Mitjançant el projecte ALBERAPASTUR i 
per tal de controlar l’expansió del seneci 
i la millora de la pastura, durant la tardor 
de 2020 s’efectuarà una estassada de 
matoll en la totalitat de l’àrea de seguretat 
(10,26 ha), es cremaran les restes vegetals 
i també s’hi farà una sembra directa d’es-
pècies pradenques a la zona més envaïda 
(4,3 ha). La barreja de llavor és d’un 40% 
de festuca rogenca (Festuca rubra ssp. 
rubra), que pot ser l’espècie de bona qua-
litat més adaptada al terreny forestal, però 
poc productiva, completada amb espècies 
més productives amb un 20% de dàctil 
(Dactylis glomerata), un 20% de raigràs 
anglès (Lolium perenne), que germina 
ràpidament i pot ajudar a formar un tapís 
inicialment encara que després desapa-
regui, i un 20% de festuca alta (Festuca 
arundinacea), que és d’establiment lent, 
però pot mantenir-se molts anys sobre el 
terreny.

Fotografies 6 i 7. 
Desbrossada al Pla 
de l’Arca, s’observa 
la invasió de seneci 
entre les dues 
imatges. Gener 
2019 (esquerra) - 
gener 2020 (dreta).
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El gener de 2020 el temporal Glòria va 
afectar molt aquesta zona amb el trenca-
ment i caiguda de branques que van fer 
malbé el pastor elèctric. Amb els treballs 
d’emergència posteriors promoguts pel 
DARP s’han tret totes les branques trenca-
des, s’han triturat les restes i s’ha arranjat 
el pastor elèctric.

L’explotació bovina de Requesens apro-
fita aquesta zona amb un lot d’unes 20 
vaques, i ha inclòs tota l’àrea de seguretat 
(10,26 ha) en les sol·licituds d’ajuts PDR 
a la silvopastura dels anys 2019 i 2020 
(Taula 3).

Conclusions

Els 3 casos descrits representen exem-
ples d’aplicació d’eines de suport tècnic 
i econòmic a pràctiques de silvopastura 
consolidades, a partir del reconeixement 
de la seva contribució a la prevenció d’in-
cendis. Partint d’un medi amb una oferta 
farratgera limitada i estacional, el repte 
comú a tots ells és aconseguir un impacte 
suficient en la vegetació per generar una 
dinàmica de canvi cap a formacions amb 
predomini herbaci de més qualitat, l’ano-
menada “paradoxa pastoral”. 

Així mateix, els 3 projectes presentats, 
desenvolupats independentment però amb 
plantejaments convergents, representen un 
acompanyament als ramaders locals en 
la seva activitat de silvopastura preventi-
va. A banda proporcionen un conjunt de 
recursos i experiències molt valuoses per 
tal de renovar tècnicament, promoure i 
consolidar aquesta estratègia de prevenció 
sostenible i arrelada al territori. 
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Taula 3. Resum sector 3.

Sector Pla de l’Arca

Explotació INVERSIONS FORESTALS I RAMADERES, SL

Orientació productiva Boví de carn extensiu

Cabana i raça 140 reproductors / Llemosí – Albera (lots de 20 en cada zona)

Zones de pastura Tipus Superfície Ajuts i actuacions

Pla de l’Arca AE 10,5 ha
PDR-GFS / tancats, abeuradors, desbrossada 
(DARP) / desbrossada i sembra (ALBERAPASTUR)

Càrrega ramadera 1 UBG/ha/any

Fotografia 8. 
Imatge aèria del 
sector del Pla de 

l’Arca (Font: CAR).
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Resum
L’ordenació forestal de Matagalls té com a objectius principals la conservació i millora 
dels hàbitats que la conformen i la millora de la resistència i resiliència d’aquests als 
efectes del canvi global, compatibilitzant-los amb l’aprofitament tradicional de la forest 
i l’ús públic i alhora garantint-ne la seva funció en la provisió de serveis ecosistèmics. 
Així, es planifica la gestió de les fagedes apostant per la silvicultura d’arbre individual 
en les masses més joves, l’afavoriment de clarianes, la gestió de les pertorbacions i la 
dinàmica lliure en els boscos més vells. Alhora, estableix unes directrius per a la rege-
neració de l’avet, el qual es troba en retrocés dins la massa de faig i té especial cura pel 
manteniment i millora de pastures i espais oberts, sigui mitjançant maneig ramader o 
cremes prescrites.
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A la jornada i en aquest article repassem 
diverses actuacions realitzades en el marc 
de l’ordenació de Matagalls: una zona de 
fageda on s’ha dut a terme una aclarida 
selectiva amb selecció d’arbres de futur 
i marcatge complet del rodal, una massa 
mixta d’avet i faig on s’ha realitzat un 
marcatge de peus per tallar per afavorir la 
regeneració de l’avet i finalment les zones 
de pastura del cim de Matagalls on s’han 
dut a terme diverses cremes prescrites.

Canvi global i escenaris 
climàtics futurs: 
impactes i vulnerabilitats 

Els efectes del canvi global descrits a l’Alt 
Montseny (Peñuelas i Boada, 2003) es 
fan ben evidents a la forest de Matagalls 
(Fotografia 1). En els darrers 50 anys s’ha 
registrat un augment de temperatura mit-
jana anual d’1,5 ºC, canvis en el règim de 
pluges i una major freqüència d’anomalies 
climàtiques. Aquests canvis afecten la com-
posició de comunitats florístiques i faunísti-
ques d’aquests hàbitats, i amenacen especi-
alment elements boreoalpins i culminals de 
distribució escassa i gran valor natural per 
la seva importància biogeogràfica. D’altra 

banda, la reducció de l’activitat ramadera 
al massís provoca una disminució de la 
superfície dels prats culminals que també 
amenaça la viabilitat de les poblacions 
d’aquests elements singulars. 

En base a l’estudi dels escenaris climà-
tics futurs i les projeccions climàtiques 
recollides per a la regió prelitoral catalana 
al tercer Informe sobre el canvi climàtic 
a Catalunya (IEC, 2016), s’estima un clar 
increment de temperatures, un augment 
de dies càlids, una reducció dels dies amb 
temperatures inferiors a 0ºC, una major 
estacionalitat en el règim de precipitaci-
ons i una reducció del nombre de dies de 
pluja a l’any.

Els principals impactes d’aquests canvis 
en el clima per a les formacions forestals 
s’estima que vindran induïts per l’augment 
de períodes d’estrès i pertorbacions asso-
ciades a l’increment de la temperatura i la 
menor precipitació. Són esperables canvis 
en l’àrea de distribució d’algunes espècies 
arbòries, com la regressió de l’avet davant 
el faig, el desplaçament de faigs per alzi-
nes i altres frondoses a la zona de transi-
ció fageda-alzinar, o la recolonització del 
faig en cotes superiors (zones de pastu-
res). A aquests se’ls sumaria la progressiva 
reducció de la superfície de les pastures i 
la progressiva extensió de formacions de 
falgueres i landes i matollars.
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Fotografia 1. 
Imatges de la 
muntanya de 

Matagalls.

El projecte d’ordenació 
forestal de Matagalls

“Muntanya de Matagalls” és una forest 
pública propietat de la Diputació de 
Girona, que comprèn 361 ha, de les quals 
185 ha són de superfície forestal arbrada 
(principalment fagedes, així com alzinars i 
rouredes) i 167 ha corresponen a ambients 
oberts (E2estudis, 2009), aquests últims 
com a resultat de la pastura tradicional.

La forest reuneix elements notables del 
patrimoni natural i etnològic del massís, i 
destaca per una històrica activitat pastoral 
i una alta freqüentació humana. Inclosa en 
una de les zones de màxima protecció de 
parc natural, la gestió de la finca requereix 
la compatibilització d’usos amb la conser-
vació dels valors naturals que presenta.

La necessitat de determinar unes directrius 
de gestió i una planificació que estableixi 
la conservació com a objectiu principal i 
tingui en compte la capacitat d’adaptació 
de la muntanya al Canvi Climàtic ha por-
tat a la redacció del Projecte d’Ordenació 
Forestal de la forest de Matagalls seguint 
el mètode d’ordenació per rodals i les 
directrius dels manuals 11 i 13 d’Europarc-
Espanya. Aquesta iniciativa va ser recone-
guda als premis d’experiències inspiradores 
d’Europarc-España amb el premi de cate-
goria especial de canvi climàtic de 2019.

Per garantir la conservació dels valors 
naturals de la finca s’han definit els ele-
ments de conservació de la forest, espè-
cies i hàbitats que determinaran o con-
dicionaran les actuacions planificades a 

l’ordenació, i també s’ha avaluat l’estat de 
conservació de cada un dels hàbitats exis-
tents a la finca per disposar d’informació 
referent a la necessitat o no d’intervenció 
o millora. Així, els elements de conserva-
ció i l’estat de conservació dels diferents 
hàbitats de la finca han definit els objec-
tius i actuacions en cada un dels rodals 
planificats.

Gestió per a l’adaptació i conservació

D’acord amb els objectius generals de 
l’Ordenació de Matagalls (conservació i 
millora d’hàbitats, millora de la resistència 
i resiliència d’aquests a l’efecte del canvi 
climàtic i compatibilització d’aprofita-
ments i ús públic) s’ha planificat un seguit 
d’actuacions d’adaptació i conservació 
d’hàbitats i espècies, accions de vegades 
coincidents, entre les quals destaquen:

– L’assaig de nous models de gestió de 
fagedes en els quals es pretén realitzar 
una gestió forestal propera a la natura, 
mitjançant una silvicultura d’arbre indi-
vidual i potenciant masses mixtes amb 
la selecció d’arbres de futur de diferents 
espècies o peus amb un alt valor per a 
la biodiversitat.

– Actuacions dirigides a potenciar la pre-
sència d’avet (Abies alba) i saüc race-
mós (Sambucus racemosa) en fagedes 
monoespecífiques, mitjançant la selec-
ció de peus de futur i l’obertura de cla-
rianes pel regenerat d’avet i creixement 
del saüc racemós.

– Potenciació de la irregularitat en mas-
ses semi-regulars i de la presència de 
peus extra fusters mitjançant la selecció 
de peus de futur i d’aclarides altes.
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– Diversificació estructural de diferents 
rodals de faig i alzina mitjançant la 
generació de fusta morta (peus anellats 
i tallats deixats a terra) i obertura de 
clarianes, tot generant discontinuïtats 
en la massa arbrada.

– No intervenció en diferents rodals 
madurs o pre-madurs, per deixar-los a 
evolució lliure.

– Gestió dels esdeveniments meteoro-
lògics com a oportunitat per afavorir 
l’heterogeneïtat estructural de les mas-
ses forestals i generació natural de fusta 
morta.

– Recuperació de pastures mitjançant la 
crema controlada de peus de ginebró 
nan (Juniperus communis ssp. nana) i 
la tallada puntual de peus de faig que 
estan colonitzant zones de pastura.

– Control i erradicació d’espècies 
invasores.

Igualment, l’ordenació planteja l’execució 
de programes de seguiment de les actu-
acions realitzades per a la seva avaluació 
i un pla de comunicació per fer arribar a 
les persones gestores, usuàries, visitants i 
propietàries de l’espai natural protegit, les 
actuacions planificades i els fonaments 
tècnics per a la presa de decisions així 
com els objectius. 

Planificant i executant 
per al futur

Silvicultura de les fagedes

L’Ordenació de Matagalls defineix cinc 
models silvícoles per a les masses de faig 
que tenen per objectiu la seva conserva-
ció i adaptació al canvi climàtic, models 
que permeten incrementar la resistèn-
cia, la resiliència i estabilitat de la massa 
respecte als diferents fenòmens climà-
tics extrems (com sequeres, ventades o 
nevades):

– Model 0. Evolució lliure, en masses 
madures i pre-madures amb un estat 
de conservació alt.

– Model I. Diversificació estructural de 
masses irregulars, en masses en estat 
de fustal mitjà i un estat de conservació 
mig.

– Model II. Silvicultura d’arbre individu-
al en masses pures semi-regulars, en 
masses en estat de fustal jove i un estat 
de conservació mig.

– Model III. Silvicultura d’arbre indivi-
dual per potenciar masses mixtes, en 
masses en estat de fustal jove i un estat 
de conservació mig.

– Model IV. Actuacions per a la conser-
vació d’espècies d’interès. 

L’elecció d’un model o un altre ve deter-
minada per la qualitat d’estació del rodal 
i l’estat de conservació i l’estructura de 
la massa, tot assignant com a objectius 
preferents l’adaptació al canvi climàtic i la 
millora de la biodiversitat de cadascuna 
de les masses. A continuació es detalla 
cada model.

Model 0. Evolució lliure

Per aquells boscos més vells, que no han 
estat gestionats en els darrers 100 anys i 
que presenten un bon estat de conserva-
ció se selecciona l’evolució lliure a partir 
de les dinàmiques actualment presents 
com a eina per a la millora de la biodiver-
sitat i conservació d’aquests hàbitats. Es 
realitzen únicament actuacions de recer-
ca i seguiment científic.

Model I. Diversificació 
estructural de masses irregulars

Aquesta tipologia d’actuació recull la cre-
ació de clarianes forestals a curt i llarg ter-
mini mitjançant tallada o anellat en grups 
de 3 a 6 arbres, a raó de 5 a 10 clarianes/ha. 
El principal objectiu d’aquestes actuacions 
és diversificar la massa i generar fusta 
morta de manera que el bosc adquireixi 
certes característiques de maduresa.
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Per a cada rodal on es duen a terme 
les actuacions de diversificació s’inclou 
l’obertura de 5 a 10 petites clarianes per 
hectàrea (Actuant sobre 3 a 6 peus en 
grup), de diferents tipus:

– Clariana tipus 1. Es tallarà un grupet 
de 2 a 6 peus deixant la soca amb una 
alçada mínima de 40 cm. Les restes 
vegetals no es trossejaran i es deixaran 
“in situ”, sobre el terreny.

– Clariana tipus 2. S’anellarà un grupet 
de 2 a 6 peus mitjançant metodologia 
“Anellat Matagalls” (Vicens et al., 2018), 
amb la qual s’elimina l’escorça amb 
uns 20 cm d’alt i 3 cm de profunditat 
(Fotografia 2).

– Clariana tipus 3. S’anellarà un grupet 
de 2 a 6 peus mitjançant metodologia 
“Anellat Santa Fe” (Piera et al., 2020), 
amb la qual es realitzen dues incisions 
circulars amb motoserra de profunditat 
10-15 cm (Fotografia 2).

La selecció dels peus, la tipologia de les 
clarianes i el tractament de les restes 
vegetals són descrits per la direcció d’obra 
en el moment del replanteig. Per a cada 
rodal, com a control de les actuacions de 
diversificació s’inclou la selecció, el mar-
catge i la caracterització de peus sobre els 
quals cal actuar.

Model II. Silvicultura d’arbre individual 
en masses semi-irregulars 

Amb l’objectiu de preparar la massa per 
a deixar-la a evolució lliure, a les fagedes 
semi-irregulars es proposa un itinerari 
silvícola basat en la promoció de deter-
minats peus seleccionats com arbres de 
futur amb objectius ecològics, mitjançant 
una primera aclarida selectiva i una sego-
na aclarida selectiva mixta.

Es classifiquen les actuacions en dues fases: 

– Fase de qualificació on es realitza una 
primera aclarida selectiva amb una 
selecció d’uns 450 peus/ha i tallant un 

Fotografia 2. Diversos tipus d’anellat. Anellat 
tipus Matagalls a dalt i tipus Santa Fe a baix.
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competidor directe per cada arbre de 
futur seleccionat, excepcionalment dos.

– Fase de promoció on es realitza una 
segona i tercera aclarida selectiva mixta 
amb l’objectiu de fomentar el crei-
xement vigorós dels arbres de futur. 
Del conjunt d’arbres seleccionats en la 
primera intervenció se seleccionen els 
millors 350 peus/ha. Addicionalment es 
realitza una aclarida baixa en les zones 
sense influència de la selectiva i, en tot 
cas, s’extrau com a màxim fins a un 25% 
de l’AB inicial. En la tercera aclarida s’in-
clouen en la tallada alguns dels arbres 
seleccionats en la primera intervenció, 
sempre com regulació de la compe-
tència i promoció dels millors arbres de 
futur per criteris ecològics.

L’eliminació de la competència es pot dur 
a terme mitjançant estrangulament (cas-
sage), amb el doblegament de la tija prin-
cipal (Dn<5 cm), anellat, amb l’eliminació 
de l’escorça i el càmbium en una secció 
completa del tronc, o tallada.

En línia amb l’objectiu prioritari de con-
servació de la biodiversitat, els peus de 
futur seleccionats s’avaluen amb criteris 
de valor com a element singular, ja sigui 
per l’espècie, l’origen o la forma, o bé 
de valor per a la fauna com a refugi o 
font d’aliment, sempre amb altres criteris 
complementaris de vigorositat i estabilitat 
individual.

A mode orientatiu, si prenem com a refe-
rència una massa d’entre 900 i 1.200 peus 
per hectàrea, els peus de futur a selecci-
onar són de 450 peus/ha per obtenir al 
llarg de la vida de la massa 350 peus/ha 
de futur. En funció del nombre de peus de 
la massa es podrà ajustar a aquests valors 
fins a 250-200 peus/ha.

En aquest tipus d’operació, sovint, la talla-
da dels peus dominats no és necessària 
donat que aquests ofereixen una com-
petència mínima als peus de futur i, per 
altra banda, donen estabilitat a la massa i 
participen en l’aportació de fusta morta en 

peu. Amb tot, sempre que sigui possible 
la fusta de diàmetre comercial generada 
amb les actuacions és desemboscada fins 
a peu de pista.

Model III. Silvicultura d’arbre individual 
per potenciar masses mixtes

L’objectiu d’aquest model silvícola és 
potenciar la progressió cap a una massa 
mixta de faig i avet o bé de faig i alzina i 
blada tot mantenint una estructura irre-
gular. Es tracta de promocionar l’espècie 
o espècies que acompanyen el faig en la 
massa mitjançant una silvicultura d’arbre 
individual.

Les actuacions segueixen la diferenciació 
de les dues fases del Model 2, la fase de 
qualificació i la fase de promoció. 

– Per tal de potenciar el regenerat d’avet 
es realitzen obertures de clarianes de 
regenerat. Són intervencions suaus i 
freqüents per obrir forats en el dosser 
dominant (inferiors a 1.000 m2) que 
permetin l’aparició de regenerat d’avet 
o la promoció del regenerat existent 
d’aquest i que actualment es troba a 
l’espera.

S’aplica aquesta gestió dirigida als altres 
planifolis, tot i que penalitza el faig en 
cada intervenció. En cada intervenció se 
seleccionen i promocionen tots els peus 
d’altres planifolis. Les espècies que cen-
traran la gestió seran aquelles amb més 
aptitud ecològica i més adequades a l’es-
tació, sempre que el seu temperament les 
permeti esdevenir dominants a la massa. 
L’aplicació de silvicultura d’arbre indivi-
dual permet l’adaptació de les espècies 
presents a escala de microestació.

És convenient dirigir la massa cap a la 
irregularitat amb obertures petites, que 
seran de mides variables en funció del 
temperament de les espècies presents i 
que es vulguin promocionar. En tot cas, 
cal assegurar la incorporació contínua de 
regenerat viable dels altres planifolis.
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Fotografia 3. 
Marcatge de 

l’aclarida selectiva 
a la fageda. Una 

ratlla blava aigües 
amunt i aigües 

avall per als arbres 
de futur i punts 

vermells (també 
a la soca) per als 

arbres a tallar.

Amb l’aplicació d’aquest model es pretén 
reduir la proporció del faig al 70% - 50%. 
Quan el faig perdi la dominància, la gestió 
es basarà en models de gestió per a les 
masses dominades pels altres planifolis.

Model IV. Actuacions per potenciar la 
presència d’hàbitats i espècies d’interès 
per la conservació. 

Es planifica l’obertura de clarianes i elimi-
nació de competència a l’entorn dels peus 
de Sambucus Racemosa, Saxifraga pani-
culata, Corynephorus canescens i Taxus 
baccata als rodals on hi són presents.

Actuacions realitzades

Al següent apartat es descriuen les actu-
acions realitzades durant els darrers anys 
a la finca de Matagalls: L’aclarida selectiva 
amb elecció d’arbres de futur en fagedes 
joves, el marcatge per a la regeneració 
de l’avet i el manteniment d’espais oberts 
mitjançant cremes prescrites.

Aclarida selectiva amb selecció d’arbres 
de futur

Al rodal 2d s’ha dut a terme una aclarida 
selectiva amb selecció de peus de futur, 
amb un marcatge complet dels arbres 
seleccionats com de futur i dels competi-
dors a tallar. Es tracta d’un fustal jove, amb 
una densitat mitjana de 690 peus/ha i un 
diàmetre quadràtic mig de 24 cm, amb 
una superfície de 6,5 ha.

Amb l’objectiu de preparar la massa per a 
deixar-la a evolució lliure, i millorar la seva 
diversitat biològica i estructural, es propo-
sa un itinerari silvícola basat en la selecció 
de peus de futur amb objectius ecològics, 
mitjançant una primera aclarida selectiva i 
una segona aclarida selectiva mixta.

Donada la densitat inicial es fixa una den-
sitat d’arbres de futur que oscil·la entre 
200 i 300 peus/ha. El marcatge, realitzat 
amb el suport del CTFC, ha comprès una 
superfície de 5 ha, deixant 1 ha com a 

zona de control. En total s’han marcat 
uns 1.250 peus com a arbres de futur i 
la mateixa quantitat aproximada de peus 
competidors a eliminar (Fotografia 3). Això 
significa una reducció d’uns 250 peus/ha. 

Els criteris de marcatge d’arbres de futur 
han estat:

– Vigorositat, capçada equilibrada i 
desenvolupada i estabilitat individual.

– Presència de brancatge que permeti la 
instal·lació de fauna associada o altres 
microhàbitats.

– Espècie arbòria diferent del faig, segons 
microestació (torrent, aflorament rocós, 
etc.).

– Selecció, en la mesura del possible, de 
peus diferents genèticament i/o proce-
dents de llavor (diferències observables 
en escorça, floració, etc.).
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Donat el pendent del terreny i la baixa 
densitat de pistes de desembosc, els 
arbres tallats s’han arrossegat fins a la 
pista amb tracció animal. Únicament en 
una franja de 10 a 25 metres de les cotes 
més altes la fusta tallada s’ha deixat a terra 
per fort pendent i l’alta pedregositat que 
han impossibilitat del desembosc. A més 
a més, un 10% dels peus marcats per tallar 
han estat anellats per a la generació de 
fusta morta en peu.

Amb tot plegat, en total s’han extret unes 
190 tones de fusta de faig que ha permès 
tenir un balanç econòmic pràcticament 
net, tot i tenir en compte l’elevat cost dels 
treballs pel desembosc amb animals.

Com a control i seguiment de l’actuació, 
es va dur a terme un inventari silvodaso-
mètric previ tant a la zona d’actuació com 
a la de control, el qual es repetirà després 
de la tallada i en el futur.

Per últim, la propera actuació al rodal 
es preveu en 15 anys, amb la realització 
d’una segona aclarida selectiva segons la 
fase de promoció dels peus de futur.

Regeneració de l’avet a Matagalls

Les avetoses del massís es consideren 
com un dels tres hàbitats de més alt 
interès per Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny. Donada la sin-
gularitat dels avets al Montseny i el seu 
alt interès de conservació, es considera 
d’importància apostar pel manteniment 
d’aquesta espècie i dur a terme treballs 
que millorin la seva persistència i regene-
ració. Cal tenir en compte, també, que el 
canvi climàtic no és l’únic factor que con-
diciona el desenvolupament dels avets. 
El canvi d’usos respecte al pasturatge i 
els aprofitaments de fusta i llenya de les 
fagedes del segle passat també representa 
un canvi de condicions que afecta negati-
vament al desenvolupament i establiment 
de nous avets.

Actualment, a la vessant nord de Matagalls 
l’avet sovint es presenta en masses mixtes 
amb el faig, en clara regressió davant 
la forta competència de la frondosa. 
S’observa com el fullatge de faig al terra 
impedeix el contacte de les llavors d’avet 
amb el sòl mineral, crea una capa hidrò-
foba en superfície que dificulta la humi-
dificació ambiental de la capa orgànica i 
afavoreix l’escorrentia i l’efecte al·lelopàtic 
per al desenvolupament de les plàntules, 
que són els principals trets característics 
de la competitivitat del faig envers altres 
espècies.

Per tant, es parteix dels avets presents a 
la massa per desenvolupar accions per al 
manteniment i la regeneració de l’espècie 
i contrarestar els efectes negatius del faig. 
En concret s’han definit tres zones d’actu-
ació en base a la presència i representati-
vitat de l’avet en la fageda (Figura 1):

– Densitat Alta d’avet: 100-500 avets/ha.
– Densitat Mitjana d’avet: 20-100 avets/ha.
– Densitat Baixa d’avet: 1-20 avets/ha.

De manera paral·lela a la densitat, l’estat de 
desenvolupament dels avets i de la fageda 
també condiciona les actuacions a realit-
zar. Així, es defineixen tres escenaris per a 
la planificació i marcatge dels treballs:

– Peus d’avet joves, aïllats o per grups 
petits, en codominància amb el faig 
en una zona d’elevada densitat arbra-
da. L’actuació té per objectiu afavorir 
el desenvolupament i la il·luminació 
de les capçades dels avets i començar 
a reduir la densitat de faig al voltant, 
tot aplicant una silvicultura de l’arbre 
individual. Es marquen per eliminar els 
peus de faig que (1) siguin competidors 
dominants sobre avets, (2) que dificultin 
el desenvolupament de la capçada d’un 
avet i (3) que dificultin la il·luminació de 
la capçada dels avets.

– Peus d’avet madurs, generalment aïllats 
i amb grans capçades, en dominància 
respecte el faig però en minoria i sense 
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Fotografia 4. 
Peus d’avet joves, 
aïllats o per grups 

petits.

Figura 1. 
Zonificació de la 
presència d’avet 

a la fageda de 
Matagalls.

Alta
Alta amb regeneració 
i actuacions recents
Mitjana
Baixa
Nula

Zona estudi

Densitat:

Llegenda
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Fotografia 6. Claps 
de regenerat d’avet 
sota capçades de 
faig.

regenerat existent. L’objectiu és generar 
obertures del dosser de faig que simulin 
la pertorbació equivalent a la caiguda 
d’un avet gran, amb orientació favorable 
per a la caiguda de les llavors segons 
el vent però evitant la insolació directa 
de migdia. Se seleccionen per a tallar 
aquells peus de faig que quedarien dins 
un triangle invers imaginari tan llarg 
com l’alçada de l’avet i amb una base 
com l’amplada de la capçada. L’avet pres 
com a punt de base de l’actuació no 
es toca i, si cal, se li elimina algun faig 
competidor directe per capçada.

– Claps de regenerat d’avet sota les cap-
çades de faig. Amb l’actuació es vol 
afavorir el seu desenvolupament en 
detriment del faig, amb una conforma-
ció de la massa heterogènia per claps 
tant d’estructura com d’espècies. En 
el marcatge se seleccionen per tallar 
aquells peus de faig que dificultin el 
desenvolupament de les capçades dels 
avets en creixement, ara i en previsió 
dels propers 20-30 anys i aquells que 
dificultin la il·luminació directa de les 
capçades dels avets millor conformats.

Amb les actuacions planificades s’espera 
una millora i ampliació de les superfícies 
de regenerat d’avet així com un millor 
creixement, producció de fruit i millor 
resistència i resiliència dels peus adults 
existents. En tot cas, dintre de l’estratègia 
de gestió adaptativa, en funció del resul-
tat d’aquests escenaris es podrà ajustar o 
redefinir les properes actuacions silvícoles 
per a la persistència i promoció de l’avet 
al Montseny.

Fotografia 5. Peu d’avet madur.
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Manteniment i millora de 
pastures i espais oberts

Els efectes del canvi global descrits es fan 
ben evidents en les pastures culminals del 
Matagalls. Els canvis d’usos en aquests 
espais per reducció de l’activitat ramadera 
són els més aparents, amb una davallada 
del nombre de ramats i de caps de bes-
tiar en comparació a èpoques anteriors 
(Bartolomé et al., 2008). Aquests efectes, 
sumats als propis del canvi climàtic, afa-
voreixen una progressiva reducció de la 
superfície dels prats secs i l’ocupació pro-
gressiva per falguerars, landes i en darrer 
terme per la colonització dels faigs a cotes 
superiors, processos que a mig termini 
comporten un empobriment de la diver-
sitat biològica d’aquests espais.

Davant la realitat actual, l’Ordenació de 
Matagalls determina el manteniment de 
pasturatge extensiu com a model de ges-
tió a tota la superfície de pastures de la 
finca. En algunes zones, a més, es pla-
nifiquen actuacions per a l’augment o 
manteniment de la superfície pasturable 
i d’evolució lliure segons les dinàmiques 
actualment presents.

Una eina clau per a la recuperació de pas-
tures és la crema prescrita, realitzada de 
manera selectiva, matoll a matoll, d’arbusts 

de ginebró nana en les zones culminals. 
Aquestes cremes es realitzen mitjançant 
l’aplicació de foc dirigit amb torxes de 
goteig, per tal d’incrementar a curt termini 
la superfície pasturable dels prats secs.

En el disseny de la crema es determina 
excloure de la crema un matoll de ginebró 
nan de cada quatre (Fotografia 7), per tal 
de mantenir illes arbustives com a refugi 
de fauna i flora. Igualment es delimiten 
prèviament i s’exclouen de la ignició els 
matolls on es trobaven peus de cirerola 
(Ribes alpinum), planta d’interès biogeo-
gràfic al Montseny (Pié i Vilar, 2010) i que 
a diferència d’altres plantes pradenques 
que es poden veure afavorides per la 
recuperació de les pastures, necessita l’in-
terior dels matolls per refugiar-se. També 
s’exclou del foc una franja de 10 metres a 
banda i banda de torrents i rierols.

Els treballs de recuperació de pastures 
mitjançant cremes prescrites en ginebró 
nan, matoll a matoll, mostren una alta 
eficiència i un baix cost econòmic, gràcies 
a la realització per part del Grup d’Actua-
cions Forestals (GRAF) dels Bombers de la 
Generalitat (Sanitjas et al., 2012). Els resul-
tats observats estimulen a continuar amb 
aquesta metodologia i col·laboració en els 
propers anys.

Fotografia 7. 
Cremes prescrites 

matoll a matoll a la 
zona culminal de 

Matagalls.



95  |

CONSORCI 
FORESTAL DE 
CATALUNYA

intercanvi  
d’experiències

a bosc
 en temps de 

.pandèmia….

Conclusions

Encara que històricament els Projectes 
d’ordenació s’han destinat a planificar els 
aprofitaments de les forests, degudament 
plantejats poden ser una eina molt potent 
per integrar conservació, ús públic, estu-
di i seguiment científic, aprofitaments i 
adaptació al canvi climàtic.

Davant d’un clima canviant sorgeix la 
necessitat de modificar plantejaments i 
directrius de gestió per conservar i adap-
tar els hàbitats dels espais protegits. Una 
silvicultura adaptativa, en continu segui-
ment, flexible i diversa, que millori la resis-
tència i resiliència de les masses, serà la 
clau per transformar la incertesa en noves 
oportunitats de futur.

A nivell pràctic, s’espera que les noves 
actuacions planificades i algunes ja exe-
cutades, per a la diversificació específica 
i estructural de les fagedes, la persistència 
i regeneració de l’avet i el manteniment i 
millora de les pastures i zones culminals, 
siguin un punt d’inflexió en les dinàmi-
ques actuals de densificació, monoestra-
tificació i simplificació dels ecosistemes 
forestals de la muntanya de Matagalls. Es 
tracta d’aprofitar el coneixement científic 
actual sobre l’ecologia dels boscos de la 
Reserva de la Biosfera i la figura de pla-
nificació del Projecte d’ordenació per tal 
d’avançar en els objectius globals de con-
servació de la biodiversitat en un espai 
forestal amb un llarg historial d’interacció 
humana i sota noves condicions climàti-
ques i socioeconòmiques.
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Una aproximació al 
marc de la gestió 
post incendi

David Meya i Nos, enginyer de forests, 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Generalitat de Catalunya.

El marc normatiu 
i tècnic

Les directrius legals i de política forestal 
respecte a la gestió post-incendi poden 
resumir-se en la necessitat de garantir 
un aprofitament sostenible supeditat a la 

regeneració de la coberta vegetal, la mobi-
lització dels productes cremats, i unes limi-
tacions estrictes al canvi d’ús dels terrenys.

El Pla General de Política Forestal 2014-
2024 (actualment anul·lat) preveia vàri-
es accions relacionades amb la gestió 
post-incendi: d’una banda l’elaboració de 
protocols per a la restauració de zones 
afectades (ANP5.1) i d’actuació silvíco-
la per a la regeneració de les principals 
espècies productives (ANP2.3), i d’altra, 
la promoció d’actuacions de suport a la 
regeneració (AP5.3) i a la mobilització dels 
productes fusters (ANP3.3). La concentra-
ció de superfície cremada en episodis de 
grans incendis recurrents, justifica ple-
nament disposar d’uns referents tècnics 
que recullin les millors pràctiques en base 
al coneixement disponible i d’un siste-
ma de gestió que permeti traslladar-les 

Bones pràctiques en la 
gestió post incendi

Cita bibliogràfica: Meya, D. 2020. Bones pràctiques en la gestió post incendi: Una aproximació al marc de la gestió post incendi.  
A: Tusell, J. M., Beltrán, M., Monserrate, A. (eds). XXXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. Pp: 96-99. ISBN: 978-84-09-26724-8
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efectivament sobre el terreny. Això pot 
contribuir a trobar l’equilibri entre l’agi-
litat de la intervenció administrativa, la 
definició de directrius de gestió i mesures 
correctores adaptades a cada situació, i 
les necessitats del sector.

L’aprofitament d’arbres morts, com a con-
seqüència d’un incendi forestal o d’altres 
causes de destrucció mitjançant tallades 
arreu, està sotmesa a un règim de comu-
nicació prèvia (art. 58 de la Llei 6/1988, 
Forestal de Catalunya, en endavant LFC). 
Aquest sistema simplificat d’intervenció 
administrativa en cap cas suposa que la 
realització l’aprofitament no hagi de res-
pectar els principis de sostenibilitat esta-
blerts per la legislació sectorial: garantir la 
disponibilitat futura dels recursos naturals 
renovables i la conservació dinàmica del 
medi forestal (art. 20 LFC), la persistència, 
conservació i millora de les masses fores-
tals (art. 46. LFC). Atesa la manca de des-
envolupament reglamentari, actualment 
no hi ha unes prescripcions tècniques que 
concretin aquesta obligació genèrica, tot i 
que sí que hi ha recomanacions de bones 
pràctiques com les recollides en les notes 
informatives que proporcionen el CPF i els 
serveis territorials del DARP als propietaris 
afectats. L’administració pot condicionar 
l’acceptació de la comunicació al com-
pliment de condicions particulars d’exe-
cució, com ara la temporalitat, l’exclusió 

de zones, la circulació de maquinària, el 
tractament de restes, etc. 

Pel que fa als canvis d’ús del sòl, excepci-
onalment, poden autoritzar-se rompudes 
de terrenys forestals incendiats per a ús 
agrari, tenint en compte la seva funci-
onalitat per a la prevenció d’incendis 
forestals o altres d’interès forestal (art. 23.1 
LFC). Fora d’aquests supòsits, el canvi d’ús 
forestal en terrenys cremats està prohibit 
durant els 30 anys posteriors a l’incendi, 
a no ser que ja sigui previst en un instru-
ment de planejament vigent o que ja hagi 
passat els tràmits d’informació pública i 
avaluació ambiental, o bé per motius d’in-
terès general recollit en norma amb rang 
de llei, preveient mesures de compen-
sació de superfícies (art. 50.1 Llei estatal 
43/2003, de Monts, en endavant LM). 

Altres aprofitaments i activitats potencial-
ment incompatibles amb la regeneració, 
amb menció expressa a la pastura, són 
objecte d’acotament temporal, per un ter-
mini mínim d’un any, excepte autorització 
expressa d’aixecament (art. 50.2 LM). Pel 
que fa a la caça, la limitació l’estableix l’Or-
dre anual de vedes, que s’estén a la tem-
porada hàbil següent a la de l’any natural 
en que s’ha produït l’incendi. 
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El marc social i cultural

El risc d’incendi i l’impacte que se’n deriva, 
suposa un desincentiu de primer ordre 
a la continuïtat de l’activitat forestal. A 
banda de l’impacte emocional que supo-
sa, trenca el contracte intergeneracional 
intrínsec a la gestió familiar i qüestiona la 
lògica econòmica, generant un elevat grau 
d’incertesa sobre el retorn de les inversi-
ons. Especialment en zones de rendibilitat 
limitada i amb un alt grau de fragmentació 
de la propietat, pot esdevenir un obsta-
cle insalvable, però alhora un estímul per 
desenvolupar fórmules alternatives de ges-
tió (agrupacions, custòdia, etc.).

Pel que fa a la percepció social de la gestió 
post-incendi, cal tenir en compte que des 
d’una mirada predominantment urbana, 
mancada de referents propers, però amb 
major consciència ambiental i de protec-
ció del territori, sovint es té una aproxima-
ció benintencionada però superficial de 
les dinàmiques naturals de pertorbació/
regeneració, fruit d’una concepció està-
tica del paisatge. Portada a l’extrem, pot 
generar una reacció simplista basada en la 
necessitat immediata d’identificar (i casti-
gar) els suposats culpables de l’alteració i 
de restaurar el més ràpidament possible la 
situació anterior. 

Això xoca amb una gestió tradicional que 
prioritza una ràpida extracció de la totali-
tat de la biomassa comercialitzable, i l’eli-
minació de la màxima quantitat possible 
de restes cremades per facilitar la regene-
ració i gestió posterior, sense tenir gaire 
en compte el seu paper com a capital 
biològic per a la recuperació del terreny. 

Així, com a resposta a situacions molt 
diverses, poden elevar-se com a para-
digmes excloents de gestió post-incendi, 
opcions perfectament compatibles a l’es-
cala adient com ara la no-intervenció, 
l’aprofitament de la biomassa cremada, o 
la reforestació artificial. 

Afortunadament, els darrers anys també 
s’ha generat una dinàmica de reflexió 
sobres les causes estructurals del règim 
d’incendis existent al nostre territori, que 
els identifica com el símptoma d’una 
problemàtica ambiental i territorial molt 
complexa, amb causes múltiples i que 
necessita ser abordada de forma integral. 
El diàleg entre el sector forestal, l’àmbit 
acadèmic i de recerca i el món de l’ex-
tinció, ha permès bastir un discurs més 
elaborat, que va obrint-se pas en el debat 
públic. Aquest està arribant a capes més 
àmplies, sensibilitzades respecte a l’actual 
context de crisi ambiental i climàtica, més 
conscients dels impactes generats per la 
pèrdua d’activitat rural, i més capacitades 
per interpretar les dinàmiques naturals. 

Aquest context condiciona la presa de 
decisions post-incendi, que ha de respon-
dre alhora i amb recursos limitats a una 
demanda social d’informació immediata i 
de garanties de sostenibilitat de la gestió, a 
la reparació urgent dels danys, a la incerte-
sa sobre els efectes ecològics a mig termi-
ni, i a una finestra limitada d’aprofitament. 

També cal alertar del risc d’una gestió 
excessivament tecnocràtica, que no tingui 
en compte la component emocional de la 
pèrdua patrimonial i de referents paisat-
gístics per part dels afectats més propers, 
i la gestió de l’estrès post-traumàtic col-
lectiu que tota emergència genera. Uns 
bons protocols de comunicació, adaptats 
als diferents perfils, i la capacitació dels 
interlocutors oficials, són del tot necessa-
ris per abordar aquest vessant. 
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Bosc cremat 
per l’incendi de 
Maçanet el 2003. 
Font:CFC

El marc econòmic 
i sectorial

Els grans incendis suposen una altera-
ció important del mercat dels productes 
forestals: l’aprofitament potencial de molts 
anys s’acumula en pocs mesos i tensiona 
la capacitat del sector per absorbir aquest 
excés d’oferta amb aplicacions limitades i 
una depreciació relativament ràpida. 

Així, des del pas del foc cal comptar un 
termini màxim de 12-18 mesos per la fusta 
de serra, 24-30 per la de trituració/bio-
massa, amb l’aplicació per a paper pràc-
ticament exclosa. En el cas de la llenya, 
aquest termini és molt variable segons la 
intensitat de l’afectació. En el cas del suro 
cremat, cal esperar 2-4 anys per extreure’l, 
moment en què es reinicia la producció 
dels arbres pelats. 

Aquesta alteració impacta i tensa totes 
les components de la cadena sectorial: la 
propietat ha d’assumir un cicle d’inversió 
sense ingressos de 25-40 anys, difícil d’ab-
sorbir per cap model de gestió patrimonial 
familiar, i desdibuixa la planificació existent 
pel que fa a l’organització de les tallades 
en l’espai i el temps, els límits de les unitats 
de gestió, la xarxa viària, etc. Les indústries 
transformadores han d’afrontar distorsi-
ons en les seves previsions d’aprovisiona-
ment i assumir despeses imprevistes de 
compra i emmagatzematge. Finalment, 

les empreses de treballs es troben sovint 
al límit de la seva capacitat gestió, davant 
dels reptes comercials, financers, organit-
zatius, logístics i de contractació de mà 
d’obra que els suposa mobilitzar un excés 
d’oferta en un termini tan ajustat. 

Les polítiques públiques també es veuen 
profundament alterades per la mobilitza-
ció de recursos extraordinaris per assumir 
línies d’ajuts i inversions no previstes i una 
dedicació prioritària que implica pospo-
sar altres tasques programades. Aquests 
recursos han de donar resposta simultà-
niament a diversos reptes: donar suport 
al sector per a la mobilització del produc-
te, finançar el sobrecost de les mesures 
ambientals correctores per assegurar un 
aprofitament sostenible, cofinançar les 
mesures de recuperació de la capacitat 
productiva, i emprendre accions de res-
tauració d’interès general.

Com a conclusió, la necessitat recurrent de 
gestionar boscos cremats suposa un repte 
que només pot abordar-se amb respostes 
adaptades a la intensitat de les afectacions 
i a la revisió dels objectius planificats prèvi-
ament. Garantir que sigui de forma soste-
nible des del punt de vista ambiental, social 
i econòmic, requereix un esforç de diàleg, 
concertació, planificació i formació prèvia. 
Aquest procés ha d’anar acompanyat d’un 
impuls a la recerca aplicada, l’experimenta-
ció i la transferència, que permeti contras-
tar i millorar les pràctiques actuals.
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Per què no hauríem de tallar un bosc cremat 
sense planificar-ho bé? Recomanacions de 
gestió i resultats d’un estudi comparatiu.

Pere Pons Ferran, Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.

Alba Serrat Llinàs, Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.

Carles Tobella Roca, Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.

Josep M. Bas Lay, Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.

Eduard Mauri Ortuño, European Forest Institute, Barcelona.

Marc Garfella Ruiz, Bosquerols Gestió Forestal.

Roger Puig Gironès, Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona. 

Teresa Sauras Yera, Dep. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Universitat de Barcelona.

Article aparegut a la revista Silvicultura, 81: 6-13 (2020) 
Aquest article acompanya la ponència: “Comparativa de tres formes d’intervenció en boscos cremats”

Introducció

Quan un bosc es crema, la prioritat prin-
cipal d’administracions i propietaris és dur 
a terme els treballs forestals necessaris per 
garantir una ràpida regeneració del bosc. 
Les pràctiques habituals consisteixen en 
la tallada i retirada de la fusta cremada 
que generalment serà aprofitada amb fins 
comercials. Tanmateix, un bosc cremat 
és un ecosistema que ha patit una per-
torbació i es troba en un estat vulnerable, 
per això, en funció de les característiques 
de les intervencions realitzades, es poden 
causar impactes negatius al bosc, dificul-
tant la seva recuperació. 

Actualment a Europa es cremen unes 
213.000 hectàrees de bosc per any, el 90% 
de les quals en països mediterranis. Tot i 
que a la conca Mediterrània els incendis 
forestals són considerats processos eco-
lògics propis de la dinàmica dels boscos, 
han esdevingut més freqüents i intensos 
en les darreres dècades. Aquest canvi en 
el règim d’incendis es deu principalment 
als canvis en els usos del sòl, a factors 
climatològics i a l’augment de les causes 
d’ignició. Però no només està canviant 
el patró de recurrència i intensitat dels 

incendis, sinó també les pràctiques fores-
tals de gestió dels boscos cremats. 

L’aprofitament dels boscos cremats es 
dóna en molts llocs del món, mitjançant 
les anomenades “tales de recuperació”. Els 
motius per dur-les a terme comprenen la 
recuperació d’una part de la inversió eco-
nòmica, l’aprofitament de la fusta (com a 
biomassa, fusta de serra o llenya), evitar la 
caiguda d’arbres, evitar el risc de plagues 
forestals, simplificar els treballs posteriors, 
ajudar a regenerar el bosc, reduir el risc 
d’incendi posterior o, simplement, per 
motius estètics o emocionals, com per 
desfer-se del record de l’incendi. Encara 
que alguns d’aquests motius són raona-
bles, d’altres no estan recolzats per l’evi-
dència científica. Efectivament, la majoria 
d’estudis existents assenyalen els impac-
tes negatius que la tala de recuperació pot 
tenir sobre l’erosió, estructura i fertilitat 
del sòl, la regeneració de la vegetació, la 
captació de carboni per l’ecosistema i la 
biodiversitat (Lindenmayer et al. 2008). 
Aquests impactes s’han accentuat en els 
darrers anys, en disposar de maquinària 
de major tonatge que permet l’aprofita-
ment d’arbres sencers en grans extensions 
cremades, però incrementa la compacta-
ció del sòl i l’afectació a la vegetació en 
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regeneració. Exemples d’aquesta forma 
d’aprofitament són visibles al nostre país 
en incendis com els de l’Empordà del 
2006 i 2012, o el d’Òdena del 2015. 

Així doncs, és necessari reflexionar sobre 
quines són les pràctiques de gestió pos-
tincendi més adequades i planificar curo-
sament les tales de recuperació per tal 
de minimitzar els impactes i ajudar la 
regeneració de l’ecosistema. En aquest 
context, el Grup de Recerca en Biologia 
Animal de la Universitat de Girona, en 
col·laboració amb altres equips d’investi-
gadors, analitza i avalua els efectes ambi-
entals de la gestió de les àrees cremades. 
El producte principal d’aquesta tasca és 
el Manual de bones pràctiques per a la 
gestió forestal postincendi, del qual n’ha 
aparegut recentment una segona edició 
en anglès, castellà i català (Mauri i Pons, 
2019). Aquest manual proporciona un 
seguit de recomanacions tècniques per a 
propietaris, gestors i treballadors forestals 
encaminades a mitigar o evitar els impac-
tes negatius de la tala de recuperació, 
afavorint la recuperació de la biodiversitat 
i potenciant la resiliència pròpia dels bos-
cos mediterranis enfront dels incendis. 
També recull els fonaments científics en 
els que es basen les recomanacions abans 
esmentades i una eina d’ajuda en la presa 
de decisions. Els objectius de la gestió que 
es consideren en aquest manual són: (1) 
la producció forestal (fustera i no fustera), 
(2) la conservació de la biodiversitat, (3) la 
creació de medis oberts i (4) la reducció 
del risc d’incendi posterior.

Així mateix, l’any 2017 es va iniciar un pro-
jecte demostratiu per testar experimen-
talment les recomanacions del manual i 
demostrar que és viable una alternativa 
a la gestió convencional. L’objectiu era 
avaluar, en base a indicadors ecològics i al 
balanç econòmic, tres modalitats de ges-
tió de boscos cremats: la no intervenció, 
una tala amb criteris de sostenibilitat i la 
tala convencional. En aquest article dis-
cutirem els pros i contres d’aquestes tres 
alternatives de gestió en base als resultats 

que hem obtingut pel que fa a la salut del 
bosc i als aspectes econòmics i logístics. 
Tot i ser un projecte experimental la fusta 
es va aprofitar comercialment, amb la 
idea que els resultats poden ser aplicables, 
amb les limitacions que es comentaran, a 
altres boscos cremats, privats o públics. 

Mètodes

L’àrea d’estudi se situa al paratge del Vilar 
(Blanes), en un bosc dominat per pi pinyer 
amb presència abundant d’alzines sureres. 
Aquesta zona va patir un incendi fores-
tal el juliol de 2016 que va cremar 31 ha 
distribuïdes en 16 finques pertanyents 
a 11 propietaris. El projecte es va iniciar 
el 2017, delimitant 13 parcel·les d’estudi 
que sumaven 17,6 ha de bosc cremat. Les 
parcel·les es van gestionar seguint un dels 
tres tractaments següents (Figura 1): (a) no 
intervenció (NI), aplicat a 5 parcel·les; (b) 
tala sostenible (TS), a altres 5 parcel·les i (c) 
tala convencional (TC), a 3 parcel·les més. 
Al tractament NI es va deixar el bosc en 
dinàmica natural, tot i que es van abatre 
una quinzena d’arbres amb risc de caure 
sobre les pistes forestals. El tractament TS 
va consistir a tallar tots els arbres morts i 
retirar-ne el tronc amb maquinària lleu-
gera que transitava sobre carrers separats 
15 m entre ells, tot deixant les capçades 
trossejades formant pilons de branques. 
El tractament TC va consistir a abatre tots 
els arbres morts i retirar-los sencers amb 
maquinària pesada que transitava lliure-
ment per les parcel·les, sense carrers deli-
mitats. Els tractaments es van alternar en 
l’espai per poder comparar correctament 
els seus efectes ambientals. Es van cal-
cular els costos i beneficis econòmics de 
cada tractament i, des de l’any 2017 s’està 
avaluant l’evolució de diferents paràme-
tres del sòl, la quantitat de fusta, la regene-
ració de la vegetació i la diversitat d’alguns 
grups de fauna. Els paràmetres escollits 
són considerats indicadors ecològics, ja 
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Figura 2. 
Indicadors i 

mètodes utilitzats 
per avaluar 

l’impacte dels 
tractaments a 
les parcel·les 

experimentals de 
Blanes.

que ens donen informació sobre l’estat de 
salut de l’ecosistema (veure Figura 2 per 

més informació sobre quins indicadors 
ecològics s’han estudiat).

Figura 1. 
Resum dels tres 

tractaments 
aplicats a 

les parcel·les 
experimentals de 

Blanes.
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Resultats 

A les parcel·les amb tractament de tala 
sostenible (TS) es va retirar el 63% del 
volum de fusta existent. La resta de fusta 
va ser retinguda en forma de pilons de 
branques (formant estructures antiero-
sió a una parcel·la d’elevat pendent), o 
bé com alzines sureres cremades que 
estaven rebrotant de capçada. De la fusta 
extreta, el 64% es va destinar a biomassa, 
que es va estellar, el 35% a fusta de serra, 
i un petit volum d’alzina va utilitzar-se per 
a llenya. En canvi, a les parcel·les amb tala 
convencional (TC) es va extreure pràcti-
cament tota la fusta existent (un 92% de 
la mateixa), que va ser aprofitada per fer 
estella per biomassa, ja que les caracterís-
tiques tècniques de la fusta un any i mig 
després del foc no permetien l’aprofita-
ment per serra (Figura 3).

Pel que fa al balanç econòmic, el cost dels 
tractaments, resultat de sostreure les des-
peses dels treballs als ingressos per venda 
de fusta, va ser de 20, 755 i 327 euros/ha, 
per NI, TS i TC, respectivament. El cost 
associat al tractament de no intervenció 
(NI) es deu a treballs puntuals que es van 
realitzar per a reduir els riscos de caigu-
da d’arbres. Pot sorprendre que ambdós 
tractaments amb aprofitament de fusta 
donessin un balanç econòmic negatiu. 
Això s’explica per: (1) la petita superfície 
de bosc cremat explotada (4,5 i 4,8 ha 

als tractaments TS i TC, respectivament) 
que incrementa els costos de transport 
en relació al volum de fusta extret; (2) els 
costos de personal més elevats en relació 
a la majoria d’empreses catalanes (degut 
a que els treballs van ser realitzats per una 
cooperativa forestal amb elevats valors 
de responsabilitat laboral); (3) que la fusta 
estava relativament deteriorada per barri-
nadors, en part existents abans del foc; i 
(4) que la fusta estava molt seca, ja que es 
va retirar 10 i 20 mesos després de l’incen-
di als tractaments TS i TC, respectivament, 
i es va valorar a la tona i no al metre cúbic. 
En altres condicions, ambdós tractaments 
podran tenir un balanç positiu, i el menor 
rendiment econòmic del tractament TS 
en relació al TC es compensa amb escreix 
per la millora en la recuperació del bosc 
(Mauri i Pons, 2019).

El tractament TS destaca, així doncs, pels 
resultats més positius d’alguns indicadors 
ecològics, com ara una millor infiltra-
ció d’aigua al sòl associada a una millor 
estructura i menor compactació del sòl 
que al tractament TC (Figura 4 - inferior). 
Aquest resultat s’atribueix a la circulació de 
la maquinària (un tractor forestal lleuger 
amb remolc autocarregador) només per 
carrers predefinits i a la retenció de part 
de la fusta formant pilons de branques 
o estructures anti-erosió. A més, dins les 
parcel·les de TS, la infiltració d’aigua varia 
entre les zones de tala, els carrers de cir-
culació i el sòl situat sota els pilons, essent 

Figura 3. Valors 
de biomassa de 
fusta aprofitada 
i retinguda als 
tres tractaments 
experimentals.
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més lenta als carrers i més ràpida sota els 
pilons. La permeabilitat del sòl, junt amb 
el pendent i la circulació de maquinària, 
determinen el grau i tipologia d’erosió del 
sòl, un aspecte important a considerar 
quan planifiquem la gestió del bosc cre-
mat per tal de no perdre sòl. Parlem d’ero-
sió laminar quan l’aigua circula difusa per 
la superfície, i parlem de xaragallament 
per referir-nos a aquella erosió en la que 
l’aigua es canalitza en xaragalls. Dos anys 
després de l’incendi existeixen diferències 
importants d’erosió entre els tractaments 
(Figura 4 - superior). L’erosió màxima es 
produeix a les parcel·les de TC i la míni-
ma a les de TS. El grau d’erosió tendeix 
a igualar-se entre tractaments al tercer 
any postincendi, excepte a les zones amb 
major pendent. Això s’explica en part per 
la regeneració creixent de la vegetació i la 
protecció que proporcionen les arrels, les 
fulles i la fullaraca enfront de l’escorrentia 
i l’impacte de les gotes de pluja. Els resul-
tats obtinguts indiquen també que els 
pilons de branques tenen un rol important 
en l’esponjament del sòl, la infiltració de 
l’aigua i els processos biològics al sòl. Per 
això, sota els pilons trobem sòls amb més 
porositat, més humitat i amb més matèria 
orgànica, fet que propicia la regeneració 
de la vegetació.

En referència a la vegetació, el tractament 
NI va presentar els valors més elevats de 
riquesa d’espècies de plantes dos anys 
després del foc, dominant les espècies 
rebrotadores. A les parcel·les TS es van 
trobar valors intermedis de recobriment 
vegetal i lleugerament més baixos de 
nombre d’espècies de plantes que als 
altres tractaments. En canvi, al tractament 
TC el recobriment vegetal va ser-hi escàs, 
dominant les plantes germinadores, que 
tendeixen a aparèixer a llocs amb pertor-
bacions més recurrents. A més, aquest 
també va ser el tractament amb major 
presència d’espècies exòtiques; la inter-
calació dels tres tractaments en l’espai 
descartaria un efecte de la ubicació de 
les parcel·les i apuntaria a un efecte de la 
intensitat de pertorbació.

Figura 4. Erosió 
i infiltració de 

l’aigua al sòl als 
tres tractaments 

experimentals.
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Figura 5. Exemples de la fauna detectada a 
les parcel·les de tala sostenible: (a) Escarabat 
Cartodere satelles, que s’alimenta de fongs 
que apareixen a la fusta cremada (segona 

citació a la Península Ibèrica); (b) becada prop 
de piló de branques cremades; (c) mallerenga 
carbonera sobre estructura anti-erosió; i (d) 
llebre prop de piló de branques cremades. 
Imatges: (a) Amador Viñolas, (b-c-d) Judit 

Rabasedas.

Pel que fa a la fauna, destaca la gran diver-
sitat d’escarabats que s’han identificat en el 
conjunt de la zona d’estudi (286 espècies 
diferents), la majoria de les quals associ-
ades a l’existència de fusta morta (escara-
bats saproxílics). Aquests organismes són 
importants per la degradació d’aquesta 
fusta i la reincorporació de nutrients al 
bosc. Hi ha, entre ells, escarabats amb 
sensors de radiació tèrmica que detecten 
el foc a molts quilòmetres de distància 
i hi volen per pondre els ous als arbres 
acabats de cremar. Les formigues són 
un altre dels grups estudiats, de les quals 
han aparegut 23 espècies. Mentre algu-
nes formigues dispersen les llavors de 
plantes, altres, depredadores, regulen les 
poblacions d’insectes defoliadors. En el 
grup de les aranyes s’han identificat més 
de 50 espècies, totes elles depredadores 
d’insectes o d’altres artròpodes. Els ocells 
i els mamífers també són presents als tres 
tractaments, però el tractament TS destaca 
especialment per la seva diversitat, on els 
pilons de branques constitueixen un refugi 

per animals la fauna (Figura 5). La recupe-
ració de les comunitats animals és evident 
a tota la zona cremada, i s’afavoreix amb 
la retenció de fusta morta. Aquesta fauna 
té importants funcions en l’esponjament, 
aeració i fertilitat del sòl i en la regeneració 
de la vegetació mitjançant la pol·linització 
de flors i la dispersió de llavors.

Missatges principals 
i recomanacions 
de gestió

En el marc d’aquest projecte demostratiu, 
que ha estat finançat pel Departament 
d’Agricultura, s’han realitzat activitats de 
transferència al sector forestal i de difu-
sió al públic general, tals com jorna-
des, publicacions i plafons informatius. 
La interacció amb gestors, propietaris i 
treballadors forestals ha permès contras-
tar-ne els resultats i discutir quines són les 
recomanacions de gestió del bosc cremat 
més rellevants i quina és la seva viabilitat. 
Aquestes recomanacions han estat resu-
mides pel Centre de la Propietat Forestal 
en forma de nota informativa (Martin 
2019), i a continuació se’n comenten 
alguns dels aspectes més rellevants. 

*Només aplica quan l’aprofitament es fa únicament del tronc. En cas d’aprofitament d’arbre 
sencer cal deixar un 20% dels arbres dempeus (cremats i vius).

Illes de vegetació 
no cremada

Retenció vegetació cursos 
d’aigua i pendents

Carrers

Maquinària 
lleugera Deixar el sotabosc cremat

Respectar murs pedra seca

Deixar arbres 
dempeus* (>5%)

Pilons (branques de 
totes les capçades)*

Figura 6. 
Recomanacions 
de gestió forestal 
sostenible quan es 
decideixi aprofitar 
la fusta dels arbres 
cremats.
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Els resultats de l’estudi permeten recoma-
nar que quan es vulgui aprofitar la fusta 
dels arbres cremats, es faci amb criteris de 
sostenibilitat (veure Figura 6), similars als 
utilitzats a les parcel·les TS del projecte i 
adaptats a cada context socioambiental. 
Si els treballs es realitzen amb maquinà-
ria lleugera circulant només per carrers, 
aquest tipus de tractament afecta poc al 
sòl, fins i tot millorant-ne la seva porositat 
i fertilitat a les zones d’apilament de bran-
ques. Alhora, s’obtenen valors de rege-
neració vegetal i biodiversitat intermedis 
entre no intervenir i fer-ho de forma con-
vencional amb maquinària pesada. 

La retenció de fusta morta és, segons 
demostra aquest i molts altres estudis 
(Lindenmayer et al. 2008), fonamental per 
l’adequada regeneració del bosc i dels 
serveis ecosistèmics. Per poder garantir-la 
calen mecanismes de coordinació entre 
propietats, que permetin una planificació 
conjunta de la zona cremada. Es recomana 
deixar almenys un 20% (Mauri i Pons, 2019) 
dels arbres cremats en peu, majoritària-
ment formant grups. Aquesta disposició 
en grups té l’avantatge de concentrar els 
arbres cremats dempeus en zones on no 
hi haurà treballs forestals, de manera que 
la seva eventual caiguda no suposi un 
risc. Les àrees de retenció d’arbres en peu 
han d’incloure les zones més vulnerables 
a l’erosió del sòl (Alloza et al. 2014) inclo-
ent-hi les de major pendent. També s’hau-
rien de deixar arbres en peu uns metres al 
voltant dels cursos d’aigua, així com a la 
zona més elevada de l’àrea cremada arran 
del perímetre de l’incendi. En la majoria 
d’àrees cremades, aquestes decisions afec-
taran poc el rendiment econòmic de l’ex-
plotació, ja que les zones de retenció coin-
cidiran sovint amb sectors poc accessibles 
i alguns amb menor biomassa de fusta. 

En aquells casos en què es faci aprofi-
tament d’arbre sencer, la sortida de bio-
massa de l’ecosistema és molt gran i per 
això és especialment important respectar 
el mínim recomanat de retenció del 20%. 
Quan es fa un aprofitament només del 

tronc i es deixen les branques in situ, 
serà millor deixar-les formant pilons que 
desorganitzades, tant per motius logís-
tics com de millora de la biodiversitat i 
l’ecosistema. L’apilament es pot fer ràpida-
ment utilitzant la mateixa grapa del tractor 
forestal o remolc. Quan s’han retingut 
les capçades (aproximadament el 20% 
del volum de fusta de l’arbre), ja sigui en 
pilons o disperses pel medi, la retenció 
d’arbres en peu pot baixar fins a un 5%, 
sempre i quan es preservin del trepig per 
maquinària les zones de sòl més fràgil. En 
qualsevol cas, la caiguda progressiva dels 
arbres retinguts no suposa un problema 
ambiental (excepte en aquelles situacions 
on es desarrelin en lloc de trencar-se), i la 
seva degradació comporta la reincorpo-
ració de nutrients al medi. És convenient, 
tanmateix, talar aquells arbres que puguin 
suposar riscos a persones o infraestructu-
res i aquelles àrees on es vulgui realitzar 
treballs durant els primers anys després 
del foc

Pel que fa al sotabosc cremat, aquest té 
un important paper per la biodiversitat i la 
fixació del sòl i no és recomanable estas-
sar-lo, excepte als carrers i altres espais 
on, per motius tècnics, sigui necessari. 
A més, també és important respectar els 
elements històrics i naturals que puguin 
ser refugi de fauna i flora: afloraments de 
roca, murs de pedra seca, basses i cursos 
d’aigua, i no circular-hi per sobre amb la 
maquinària. 

En definitiva, el bosc cremat és un ecosis-
tema fràgil que resulta d’una pertorbació. 
En talar-lo estem generant una segona 
alteració que afecta moltes propietats de 
l’ecosistema. Amb una gestió sostenible 
i planificada podem minimitzar-ne els 
impactes i ajudar a la regeneració del 
bosc. Considerem fonamental que les 
administracions i organitzacions afavo-
reixin processos de concertació que per-
metin la planificació del conjunt de l’àrea 
cremada, tenint en compte la necessà-
ria escala de paisatge. Lluny d’urgències, 
unes setmanes destinades a planificar la 
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gestió permetrà identificar i cartografi-
ar adequadament les zones de retenció 
d’arbres cremats dempeus i compensar 
econòmicament aquelles finques en què, 
per criteris ambientals, es decideixi no 
explotar. Així mateix, noves subvencions 
per restauració o aprofitament de bos-
cos cremats haurien d’estar supeditades 
a l’aplicació de criteris de sostenibilitat 
basats en estudis científics.

– Les tales de recuperació postincendi 
suposen una segona pertorbació del 
bosc, agreujant les efectes negatius de 
l’incendi.

– Deixar part de la fusta cremada al bosc, 
ja siguin arbres en peu o piles de bran-
ques, accelera la recuperació de múlti-
ples elements de l’ecosistema.

– El Manual de bones pràctiques per a la 
gestió forestal postincendi descriu com 
els treballs forestals poden ser més sos-
tenibles ambientalment.

– Realitzar una gestió planificada i sos-
tenible després d’incendi afavoreix la 
regeneració del bosc i constitueix, per 
tant, una inversió de futur.
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