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Teniu a les mans un resum de les principals activitats desenvolupades 
pel Consorci Forestal de Catalunya durant el 2015. Els socis i amics que 
ens seguiu, veureu que aquest any hem optat per un format més visual 
i sintètic doncs en l’àmbit de comunicació, cada cop prenen més impor-
tància els formats digitals (web, xarxes socials, mailing, ...) com a vincle 
i canal de comunicació amb els socis.

Les activitats que trobareu en aquest document tenen com a objectiu 
comú donar compliment als objectius de l’associació, que de forma breu, 
es poden resumir en cinc:

– L’impuls a la gestió forestal sostenible a través de la formació i pro-
fessionalització dels socis/es. Propietaris/es forestals i silvicultors/es.

– Promoure millores en la rendibilitat de les finques forestals i millores en 
la cadena de comercialització i valorització de la fusta.

– Contribuir a portar el principi de sostenibilitat i multifuncionalitat pel 
que fa a gestió del bosc.

– Millora de la comunicació i divulgació en l’àmbit forestal.
– Defensa dels interessos dels socis i del conjunt del sector.

Com veureu, seguint aquests objectius hem fet molta feina però encara 
en queda molta per fer. Amb aquestes pàgines, fem un recull de les ac-
tivitats i iniciatives que ens han semblat més rellevants. Al fer-ho, volem 
donar a conèixer millor el dia a dia de l’associació i esperem també que, 
d’aquesta manera, contribuïm a transmetre la inquietud per treballar 
plegats per assolir fites que ens són comuns. Temes com:

– L’agrupació de la propietat per facilitar l’accés al mercat i la valoritza-
ció dels productes.

– La millora de la normativa per la comercialització de productes no 
fusters.

– La posada a la pràctica d’incentius per la inversió en la gestió del 
bosc.

– I la regulació de l’ús descontrolat de les finques i espais forestals.

Són preocupacions compartides que cal abordar de forma col·lectiva. És a 
partir d’aquesta convicció, que des d’aquestes pàgines també us animem 
a seguir activament el dia a dia del Consorci, la vostra associació i a fer-la 
créixer donant a conèixer la nostra tasca als vostres coneguts i amics.
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Com funcionem?

El Consorci Forestal de Catalunya s’estruc-
tura en: una Assemblea General, on tots 
els socis hi són representats; una Junta de 
Govern formada per representants de les 
diferents zones forestals de Catalunya; i 
una Comissió Permanent, per facilitar el 
seguiment dels temes i decisions.

Per facilitar el seguiment de temes 
que requereixen una atenció i treball 
en detall, actualment disposem de tres 
grups de  treball que treballen en:

– Associacionisme forestal
– Accés al medi natural
– Sector surer
– Regulació de la recollida de pinya i 

gestió del pi pinyer

Assemblea General Ordinària

Dissabte 6 de juny de 2015. Girona

Un centenar de persones van partici-
par el dissabte 6 de juny a l’Assemblea 
General Ordinària del Consorci, que va 
tenir lloc a les instal·lacions del Restau-
rant Siloc de Girona. En el seu torn d’in-
tervencions, tant el president, Rosendo 
Castelló, com el secretari general, Joan 
Rovira, van destacar els passos realitzats 
per l’entitat en relació a la bonificació 
fiscal a inversions en finques forestals 
i la Llei Bàsica de Boscos, la millora de 
la inversió en boscos aconseguida per 
l’entitat en el nou PDR 2014-2020, així 
com l’acord per la modificació de la Llei 
7/1999 del Centre de la Propietat Fores-
tal, que ha de suposar la consolidació 

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) 
és l’associació de propietaris forestals-
silvicultors de Catalunya i com a tal vetlla 
pels interessos del sector forestal. Durant 
el 2015, les nostres prioritats i les inquie-
tuds principals dels socis han estat:

– Aprovació del Decret que desenvolu-
pa la Llei del Centre de la Propietat 
Forestal (CPF).

– Consolidació de Quality Suber i cons-
titució de la primera Agrupació de 
Productors Forestals.

– Prevenció de danys de fauna.
– Millora dels protectors per a planta-

cions forestals.
– Estudi de les  característiques del suro 

català i pràctiques a seguir per la seva 
preparació per promoure el seu con-
sum per part de la indústria local.

– Propostes per la millora  del ajuts al 
bosc:
· Incrementar el finançament dels 

instruments de gestió forestal fins 
al 80%.

· Modificació dels criteris d’ajuts 
per evitar que aquests es restrin-
geixin a la Xarxa Natura 2000.

· Facilitar la constitució de noves 
agrupacions de propietaris que 
ajudin i millorin la comercialitza-
ció dels productes forestals.

– Proposta de regulació de l’accés al 
bosc per posar ordre al creixement 
descontrolat d’activitats i competici-
ons de tot tipus en finques privades.

– Prospecció i declaració de rodals se-
lectes de pi insigni per a l’obtenció de 
material forestal de reproducció amb 
garanties fitosanitàries i de qualitat 
genètica.

El president, Rosendo Castelló; el secretari general, Joan Rovira; i el responsable tècnic del CFC, Josep M. 
Tusell, durant l’Assemblea General del 2015.  Autor: Xavier Roca

Assistents a 
l’Assemblea General 
del 2015.  Autor: Xavier Roca
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àmbits vinculats al tema i de la que van 
sorgir entre les principals conclusions:

– Necessitat d’avançar cap a una nor-
mativa àmplia que reguli l’accés al 
medi natural.

– Problemàtica que genera la massi-
ficació de l’ús els conflictes que ge-
nera amb aspectes com la mateixa 
titularitat de les vies i camins.

– Cal diferenciar activitats de lleure o 
recreatiu amb iniciatives amb interès 
econòmic.

– Importància d’establir marcs d’acord 

que contemplin, entre altres, la com-
pensació als titulars dels terrenys.

– Urgència d’incorporar a les diferents 
administracions en una taula per 
tractar tots aquests temes.

Una de les idees que va comptar amb 
més bona rebuda per part del públic va 
ser la constatació de què habitualment 
tothom s’aprofita dels resultats i bene-
ficis dels camins privats, però les despe-
ses les paga només un, en aquest cas, el 
seu propietari.

definitiva del creixement d’aquesta 
institució -que aplega a administració 
i propietat forestal privada- per treba-
llar conjuntament en el desplegament 
de les polítiques que afecten al sector. 
Castelló es va mostrar especialment sa-
tisfet en constatar que el Consorci Fo-
restal és «l’associació de referència de 
l’àmbit forestal» alhora que «som els 
qui reclamem i busquem les solucions 
per a la millora del sector».

Joan Botey, soci honorífic 2015

Després de presentar la memòria d’ac-
tivitats, entre les quals també es va des-
tacar la bona assistència a 31a edició de 
les Jornades Tècniques Silvícoles Emili 
Garolera, així com d’explicar el pla de 
treball del 2015, es va fer l’atorgament 
de la insígnia de soci Honorífic a Joan 
Botey, silvicultor, empresari forestal, 
membre de la junta del CFC i del Con-
sell Rector del CPF, per la seva contri-
bució al món forestal al llarg de la seva 
trajectòria professional.

L’accés al medi natural a debat

Seguidament va tenir lloc la taula-debat 
«L’accés al medi natural: Situació i pro-
postes de futur», que va comptar amb 
la participació d’experts de diferents 

Joan Botey va rebre la insígnia de Soci Hono-
rífic de mans del president, Rosendo Castelló. 
Autor: Xavier Roca
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vinculats a la producció, subminis-
trament i consum d’estella local.

– Noves tècniques d’inventari de re-
cursos forestals mitjançant la tecno-
logia LiDAR. Comparació de resultats 
amb inventari dasomètric en boscos.

– Plantacions agroforestals de nogue-
ra i freixe amb cultius herbacis. Un 
sistema productiu innovador amb 
interès ambiental.

– Silvicultura orientada a la producció 
de fusta estructural i primera trans-
formació.

Per facilitar i ampliar la difusió de les 
Jornades des de fa dotze anys, el con-
tingut tècnic de les mateixes es recull i 
s’edita en el llibre de les Jornades Tèc-
niques Silvícoles Emili Garolera, coordi-
nat per Josep M. Tusell i Pau Vericat i 
amb la col·laboració dels experts que 
participen en les ponències de cada ses-
sió. Des de les tres edicions anteriors, el 
llibre s’edita en format digital (targeta 
USB) i es pot descarregar directament a 
la pàgina web del Consorci Forestal de 
Catalunya.

Seguint amb l’objectiu del Consorci 
d’oferir formació especialitzada, així 
com de col·laborar en iniciatives d’in-
novació i transferència de coneixe-
ment, al llarg del 2015 hem continuat 
amb l’organització de les Jornades Tèc-
niques Silvícoles Emili Garolera (JTSEG), 
celebrant aquest any la seva 32a edi-
ció, i alhora hem participat i col·laborat 
en altres jornades, trobades del sector 
i xerrades per a la difusió del coneixe-
ment en relació a diferents àmbits del 
sector forestal.

Organització de jornades

XXXII Jornades Tècniques Silvícoles 
Emili Garolera

Del 10 d’abril al 5 de juny va tenir lloc 
la XXXII edició de les JTSEG organitza-
des pel Consorci Forestal de Catalunya. 
Amb el format habitual – formació 
pràctica amb un total de 60 hores en 8 
dies compaginant teoria i pràctica du-
rant la visita a explotacions forestals i 
experiències prèviament seleccionades 
i d’arreu de Catalunya– es van conso-
lidar de nou com a punt de referència 
en la formació, extensió, divulgació i 
transferència de les millors tècniques 
de gestió forestal en l’àmbit català. 

Tot i el format independent de cada 
jornada, la mitjana de participació per 
jornada va ser de 30 persones, amb una 
assistència total acumulada d’unes 243 

persones en el conjunt de les vuit jor-
nades. El perfil dels beneficiaris majo-
ritàriament estava format per propie-
taris, gestors i tècnics forestals, ja sigui 
d’empreses privades o de l’administra-
ció, tot i que també hi van participar 
alguns estudiants universitaris d’engi-
nyeria forestal i estudiants d’escoles de 
formació forestal i ambientalistes.

Les temàtiques de les XXXII JTSEG van 
ser les següents: 
– Producció de tòfones al Solsonès.
– Introducció de la ramaderia en fin-

ques forestals. Cessió de l’aprofita-
ment pastoral.

– Tempestes de vent. Anàlisi de l’epi-
sodi de vent del 9 de desembre de 
2014.

– Gestió d’alzinars amb tractament de 
bosc baix regular.

– Del bosc a la caldera: treballs de mi-
llora i prevenció d’incendis executats 
per una associació de propietaris 

Assistents a la jornada 
“Introducció de la 
ramaderia en finques 
forestals”
Autor: Xavier Roca

Imatge de la jornada “Sistemes agroforestals amb 
frondoses productores de fusta de qualitat”
Autor: Josep M. Tusell

Imatge de la jornada “Tempestes de vent. Anàlisi 
de l’episodi de vent del 9 de desembre de 2014”
Autor: Josep M. Tusell
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Jornada “Corcho y Bioeconomía”
Madrid, 24 de setembre.
Organitzada per l’INIA. El president del 
CFC, Rosendo Castelló, va presentar les 
principals línies de treball del Consorci 
pel que fa a les prioritats de la inves-
tigació orientades a la rendibilitat i la 
sostenibilitat de les suredes.

Jornada Tècnica “Els boscos: on 
som i cap on anem”
Sant Celoni, 1 d’octubre.
El secretari general del CFC, Joan Ro-
vira, va ser un dels ponents d’aquesta 
jornada sobre la gestió dels boscos del 
nostre entorn.

Participació a l’assemblea general 
de COSE
Caravaca de la Cruz (Múrcia), 23 d’octubre.
El secretari general del CFC, Joan Rovi-
ra, va ser present, com a representant 
dels silvicultors catalans.

Presentació de Life+SUBER a 
la VI edició de les Jornades de 
Transferència i Innovació Forestal
Girona, 26 d’octubre.
Roser Mundet, enginyera de forests i res-
ponsable de projectes del Consorci, va 
presentar la ponència al bloc «Funciona-
ment d’ecosistemes i planificació i gestió 

forestal». Les jornades van tenir lloc en 
el marc «Girona, Ciutat Forestal 2015», 
organitzades pel CTFC, l’Ajuntament de 
Girona i el Departament d’Agricultura, 
amb la col·laboració de la Udg de Girona.

Jornada tècnica sobre el projecte 
Life+SUBER
Santa Coloma de Farners, 26 de novembre.
Organitzada conjuntament pel Departa-
ment d’Agricultura, el CFC i Life+Suber. 
Hi van participar Roser Mundet, engi-
nyera de forests del CFC, i Josep M. Tu-
sell, responsable tècnic del CFC.

Jornada tècnica «Silvicultura 
propera a la Natura. Gestió, 
producció i economia»
Massanes i Riells, 4 de desembre.
Organitzada per Josep M. Tusell, respon-
sable tècnic del Consorci i amb la parti-
cipació del Centre Regional de la Propi-
etat Forestal del Languedoc Roussillon 
i el Sindicat de Propriétaires Forestiers 
Sylviculteurs dels Pirineus Orientals. 

Participació a la trobada d’agents 
relacionats amb biomassa  forestal 
de l’espai transfronterer català
Girona, 16 de desembre.
Joan Rovira, hi va participar amb la 
ponència “Perspectives del mercat en 
l’àmbit de l’Eurodistricte”.

Presentació de la plataforma 
LandsCare
Santa Coloma de Farners, 16 de desembre.
Promoguda per la COSE.

Col·laboració amb altres 
centres, entitats i/o 
associacions

Participació a la comissió per 
recuperar el Bosc de Can Deu de 
Sabadell
Sabadell, 28 d’octubre.
El responsable tècnic del CFC, Josep M. 
Tusell, va participar a la comissió tècni-
ca de seguiment per a la recuperació del 
bosc de Can Deu (Sabadell) propietat de 
la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859.

Joan Rovira s’incorpora com a 
representant del sector productor 
forestal a la Comissió de Seguiment 
del PDR.cat 2020
Barcelona, 27 de novembre.

Visita de responsables de 
l’administració de forests d’Algèria 
als boscos de sureda de Catalunya
Santa Coloma de Farners, del 11 al 23 de 
desembre.
Durant dues setmanes, un total de 20 
tècnics i responsables de l’administra-
ció forestal d’Algèria van visitar el sec-
tor surer català en el marc d’un projec-
te de cooperació internacional finançat 
pel Programa de les Nacions Unides pel 
Desenvolupament (PNUD). De la mà 
del Consorci i amb la col·laboració de 
Quality Suber, van visitar les principals 
indústries I entitats sureres, així com les 
principals feines a les suredes i el destí 
dels productes que se n’obtenen.

Presentació de continguts 
i participació en jornades, 
seminaris i altres trobades

Jornada “La gestió de la pinassa. 
Aclarides i tallades de selecció”
Olius, 2 de febrer.
Organitzada pel Departament d’Agri-
cultura, amb la col·laboració de la Coo-
perativa Serveis Forestals. Les ponències 
van anar a càrrec de Josep Capó, tècnic 
de la Cooperativa.

IV Setmana Forestal Mediterrània a 
Barcelona
Barcelona, 17 de març.
El secretari general del CFC, Joan Rovi-
ra, va participar a la sessió «Energía y 
bosques: ¿Cuál es el papel de la bioma-
sa forestal en el mix energético medi-
terráneo?».

Jornada demostrativa sobre 
mobilització i desembosc de 
biomassa amb autocarregador 
senzill i compactador
Santa Eulàlia de Ronçana, 27 de març.
Organitzada per la Cooperativa Serveis 
Forestals en el marc del projecte INFRES 
amb el suport de Josep M Tusell, res-
ponsable tècnic del Consorci.

Presentació de la plataforma LandsCare
Autor: Xavier Roca

Joan Rovira a “Els boscos:on som i cap on anem”



D’entre els serveis que ofereix el Con-
sorci Forestal de Catalunya, en desta-
quem l’assessorament tècnic indivi-
dualitzat als socis, i també el suport 
jurídic i fiscal especialitzat en l’àmbit 
forestal.

Són serveis gratuïts al soci:

– Orientació en aspectes tècnics vincu-
lats a la gestió de l’explotació.

– Resolució de consultes en tot el rela-
tiu a la fiscalitat de l’activitat forestal.

– Assessorament sobre tot el relatiu a 
assegurances: per incendis forestals, 
responsabilitat civil vinculada a la 
finca i responsabilitat civil vinculada 
a l’activitat forestal.

– Informació, assessorament, al·legacions 
i recursos en el tràmit administratiu.

– Informació i suport sobre preus i 
mercats.

– Altres vinculats a les moltes temàti-
ques relacionades amb l’activitat fo-
restal: biodiversitat, aigua, accés al 
medi natural, etc.

Amb la col·laboració de Serveis Forestals, 
la primera cooperativa forestal de Cata-
lunya, des del Consorci també oferim un 
servei professional i una eina per a la ges-
tió i comercialització conjunta a la mida 
de les necessitats de cada soci.

1312 serveis 
als socis



14 15 comunicació i 
publicacions

Llibre digital de les XXXII JTS Emili Garolera  
El llibre recull els diferents articles elaborats pels experts que 
participen a les ponències de les vuit jornades de camp realit-
zades el 2015. Els coordinadors de la publicació són Josep M. 
Tusell, responsable tècnic del CFC, i Pau Vericat, enginyer de 
forests del CTFC. El llibre es pot descarregar directament a la 
pàgina web del Consorci Forestal de Catalunya.

Revista Catalunya Forestal  Publicació trimes-
tral especialitzada en aspectes d’actualitat i tèc-
nics vinculats al sector forestal que es distribueix 
per correu ordinari i de forma gratuïta als associ-
ats, centres de formació, administracions i entitats 
relacionades amb el sector. La revista també es pot 
consultar en format PDF al web del Consorci.

Web i xarxes socials Portal on es pot seguir 
el dia a dia del Consorci amb notícies relaciona-
des amb la pròpia activitat de l’associació, jorna-
des tècniques, convocatòries d’ajuts, i  d’altres. 
El web (112 publicacions) va rebre un total de 
6.008 visites des de l’1 de juliol, quan es va iniciar 
el nou comptador a partir de la remodelació del 
web. En total hi van accedir 2.726 usuaris únics 
i es van obrir 15.780 planes, essent les seccions 
de notícies i d’ajuts les més visitades. A data del 
tancament de la memòria, aquestes xifres estan 
experimentant un augment considerable, sobre-
tot gràcies al reforç de les xarxes socials.
– Facebook (242 publicacions). Per tal de facilitar la participació de l’associat i del 
sector, disposem d’una plana a Facebook , la qual l’any es va iniciar amb 178 segui-
dors, una xifra que al llarg de 2015 ha augmentat un 70,96%, en situar-se, a 31 de 
desembre, als 613 seguidors.
– Twitter (571 publicacions). El Consorci compta també amb un perfil a Twitter. Durant 
l’any 2015 es va produir un augment del 33% en els seguidors, passant de 434 a 652 
usuaris a finals de l’any.

Fulls informatius
A través dels diferents canals (correu elec-
trònic, web, inforest@l i xarxes socials) el 
2015 s’han enviat 19 monogràfics adreçats 
als socis. Els fulls sintetitzen i faciliten les 
novetats que requereixen una atenció es-
pecial:
1 Ajuts a les explotacions forestals situa-

des als parcs naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona.

2 Ajuts per a instal·lacions tèrmiques amb 
biomassa en l’àmbit dels espais naturals 
protegits.

3 Ajuts als ajuntaments de les comarques 
gironines per a la gestió forestal sosteni-
ble i tractaments silvícoles de millora.

4 Ajuts a les Agrupacions de Defensa Fo-
restal (ADF) i a les associacions i federa-
cions d’ADF de les comarques gironines.

5 Ajuts als ajuntaments de les comarques 
gironines per a la sega de marges de ca-
mins rurals i la prevenció d’incendis fo-
restals.

6 Ajuts a les explotacions forestals per a 
projectes dins del Parc Natural i Reserva 
de la Biosfera del Montseny.

7 Ajuts a l’establiment de reserves fores-
tals destinades a la conservació de bos-
cos madurs que es deixin  evolució natu-
ral dins del Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny.

8 Ajuts a les instal·lacions tèrmiques amb 
biomassa forestal dins del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny.

9 Bases reguladores i convocatòria de sub-

vencions per al foment de les activitats 
agràries i forestals a l’espai Guilleries-
Savassona, exercici 2015.

10 Ajuts als ajuntaments de les comarques 
gironines per a la instal·lació de calderes 
de biomassa.

11 Ajuts a les Agrupacions de Defensa Fo-
restal (ADF) per a l’any 2015.

12 Campanya de lleva del suro 2015: Trac-
tament preventiu contra l’escaldat de 
l’alzina surera.

13 Ampliació del termini de justificació dels 
ajuts per al tractament de la vegetació 
en les urbanitzacions i els nuclis urbans 
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. 
Període 2014-2015.

14 Ajuts per al foment de la contractació 
d’assegurances forestals convocatòria 
2015.

15 Ajuts a la gestió forestal sostenible. Ac-
tuacions silvícoles de millora i camins en 
finques de titularitat privada. Any 2015.

16 Ajuts per a reforestacions i producció de 
tòfona i pinyó en finques de titularitat 
privada. Any 2015.

17 Ajuts per a redacció i revisió d’instru-
ments d’ordenació forestal (PTGMF, 
PSGF i PTGMFC) en finques de titularitat 
privada. Any 2015.

18 Ajuts a la gestió forestal sostenible per 
als boscos de titularitat pública, per als 
treballs de prevenció d’incendis forestals 
i per a la transformació i comercialitza-
ció de productes forestals. Any 2015.

19 Ajuts a la gestió forestal conjunta per als 
boscos de titularitat privada.

Inforest@l i notes de premsa D’altra banda, durant 
el 2015 es van elaborar i difondre 12 notes de premsa i 
32 Inforestals, el butlletí electrònic del Consorci.
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Presència als mitjans de comunicació
Seguint amb la tònica predominant 
dels darrers anys, la presència mediàtica 
del Consorci ha continuat amb la ten-
dència d’una major aparició als mitjans 
digitals que als convencionals. En xifres 
absolutes, hi ha hagut un total de 125 
aparicions (85 el 2014), 67 de les quals 
a la premsa digital (45 el 2014), 37 a la 
premsa escrita (24 el 2014), 13 a la ràdio 
(8 el 2014) i 8 a la televisió (8 el 2014). 

Enguany, la temàtica que més atenció i interès ha generat als mitjans de comunicació 
ha estat el projecte Life+Suber, apareixent fins a 26 ocasions, la majoria de les quals 
en premsa digital, tot i que no ha faltat l’aparició a mitjans tradicionals com La Van-
guardia i El Periodico, així com amb reportatges al TN Comarques de TV3, a la revista 
19 Líneas o al Diari de Girona.

Pel que fa a la següent qüestió amb més rellevància, han estat les diferents sessions 
de les Jornades Tècniques Silvícoles, amb un seguiment segons la temàtica, en espe-
cial èmfasi a les conclusions de l’edició. En tercer lloc, la problemàtica del Fusarium 
ha tingut un lloc destacat quan a la presència als mitjans de comunicació, amb un 
interès que ha repercutit amb aparicions en mitjans d’àmbit estatal, gràcies a la dis-
tribució feta per les agències de comunicació, com el cas d’Europa Press.

Altres temàtiques d’interès va ser la referent a la bona salut del suro català (Catalu-
nya Ràdio va entrevistar al secretari general Joan Rovira), així com la petició a la Ge-
neralitat per a primar la gestió forestal sostenible per evitar grans incendis («Parlem 
amb...» de Canal Taronja).

Finalment, cal fer esment i destacar la participació televisiva en espais d’èxit de TV3, 
com al programa Collita Pròpia, sobre el procés de recol·lecció dels pinyons; a Espai 
Terra, sobre la prevenció d’incendis als boscos catalans; i al Sense Ficció, en un docu-
mental sobre l’estat actual dels boscos catalans.

Presència a la 4a Fira de Biomassa  Forestal de Catalunya
El Consorci, juntament amb la Cooperativa Serveis Forestals, va participar en la 4a Fira 
de Biomassa Forestal, que va tenir lloc a Vic. Es va fer la presentació dels resultats de 
l’estudi del costos d’extracció de biomassa en el marc del projecte INFRES.

Premsa digital

Premsa escrita

Televisió

Ràdio  

51,2%

10%
9,4%

29,4%

activitat en l’àrea 
institucional

Reivindicació col·lectiva per tal 
d’incloure les demandes del sector 
forestal a la nova Llei Bàsica de 
Boscos: la proposta de bonificació 
fiscal del 30% de les inversions en 
Gestió Forestal Sostenible entre les 
principals propostes

Durant el mes de juny, i sota el títol 
«Despertar els boscos amb una fisca-
litat forestal específica», les principals 
organitzacions del sector forestal de 
l’estat entre les quals es troba el Con-
sorci Forestal de Catalunya en tant que 
soci de la Confederació d’Organitzaci-
ons de Silvicultors d’Espanya (COSE), 
van elaborar i difondre un comunicat 
de premsa col·lectiu amb motiu dels 
darrers passos en la tramitació de la 
Llei Bàsica de Boscos. Es recollien de-
mandes importants com: la incorpora-
ció d’una bonificació fiscal per inversi-
ons forestals, la millora del tractament 
dels boscos de socis i la regulació de la 
recollida de bolets.
Tot i el suport de nombrosos diputats 
de pes i del mateix Ministeri d’Agri-
cultura, el resultat d’aquesta tasca ha 
suposat una millora tímida del text de 

la Llei amb el que continuarem lluitant 
amb el mateix objectiu.
La proposta de bonificació fiscal del 30% 
de les inversions en Gestió Forestal Sos-
tenible és una iniciativa del Consorci en 
la que fa anys que hi treballem. Aques-
ta, aplaudida i recollida inicialment com 
a una millora de fons a incorporar en la 
revisió de la Llei bàsica de Boscos, ha es-
tat aturada per Hisenda amb el pretext 
que cal esperar a una reforma global de 
la fiscalitat ambiental.

Reunió amb el conseller Ciuraneta 
per desencallar els ajuts a la Gestió 
Forestal i per protestar davant el 
pas enrere en dividir en diferents 
Departaments la responsabilitat 
sobre l’àmbit forestal i biodiversitat 

Arran de la remodelació del govern de 
la Generalitat del mes de juny, Rosen-
do Castelló i Joan Rovira van reunir-se 
amb el llavors recentment nomenat 
conseller d’Agricultura Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació, Jordi Ciuraneta. 

La reunió va servir, principalment, per 
demanar la seva atenció sobre dos te-

Reunió amb el 
Conseller Ciuraneta
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– Reforçar la competitivitat de les em-
preses del sector de la biomassa a 
Catalunya a partir dels seus reptes 
estratègics.

– Definir i posar en marxa un pla d’ac-
cions amb projectes concrets.

– Establir mecanismes de dinamització 
del mercat local de biomassa.

– Estructurar un clúster, sostenible a 
llarg termini, per aquestes empreses 
que integri tots els agents de la ca-
dena de valor.

Incorporació a la Comissió de 
Seguiment del PDR.cat 2020

El secretari general del Consorci, Joan 
Rovira, es va incorporar al Comitè de 
Seguiment del PDR.cat2020 com a re-
presentant del sector productor fores-
tal. En nom del Consorci, en la primera 
sessió Rovira va demanar:
• La millora del finançament dels Ins-

truments de Gestió Forestal.
• Una modificació en els criteris d’ajut 

a la gestió per evitar que es limites-
sin a la Xarxa Natura 2000.

• I millores per facilitar la creació 
d’Agrupacions de Productors Fores-
tals que aglutinin els productors.

Aprovació de rodals selectes per 
la producció de llavor de coníferes 
d’alta productivitat

Des del Consorci s’ha promogut l’esta-
bliment de tres rodals de pi insignis en 
finques de socis (Can Massaneda i Can 
Burgada).

Durant l’estiu Josep M. Tusell, responsa-
ble tècnic del Consorci, va acompanyar 
a tècnics del Ministeri d’Agricultura i 
del Departament d’Agricultura a visitar 
les finques per a la seva declaració com 
a rodals selectes per a l’obtenció de lla-
vor d’aquesta espècie. L’objectiu final 
és poder obtenir llavor amb garanties 
de qualitat genètica -pel fet de trac-
tar-se d’arbres de bona conformació i 
de bones característiques productives, 
així com amb garanties sanitàries, en 
tractar-se de zones lliures de Fusarium.

El Consorci impulsa una iniciativa 
innovadora pel Pagament dels 
Serveis Ambientals: landscare.org

Amb l’objectiu que els propietaris si-
guin compensats per conservar i man-
tenir els boscos, COSE ha iniciat el pro-
jecte LandsCare, en el qual s’hi han 
implicat activament membres del Con-
sorci, com és el cas del soci honorífic 
Joan Botey. El projecte contribueix al 
desenvolupament rural i la conserva-
ció de terrenys forestals a través d’un 
sistema de pagament per serveis ambi-
entals (PSA) que captura els valors na-
turals en forma de micropagaments als 
propietaris agroforestals que custodien 
aquests valors.

Els valors ambientals custodiats pels 
propietaris agroforestals són recollits 
en forma de guia de viatge a través de 
la plataforma LandsCare.

mes urgents i cabdals pels propietaris 
forestals i silvicultors. En primer lloc, 
la necessitat que es publiqués amb im-
mediatesa l’ordre d’ajuts a la Gestió 
Forestal Sostenible, una fita que vam 
aconseguir; i en segon, traslladar-li la 
inquietud sobre els problemes i dificul-
tats que entenem suposarà el fet de 
dividir l’administració vinculada a la 
gestió del territori (boscos i espais na-
turals) en dues conselleries.

El canvi de Govern suposa a la pràctica 
consolidar aquesta divisió de compe-
tències. Ja hem obert un diàleg amb les 
dues parts per tractar diferències en el 
punt de vista sobre la importància del 
suport al propietari en la gestió del 
bosc i per superar possibles escull.

El Consorci reclama prioritzar els 
incentius a la gestió dels boscos per 
lluitar contra els grans incendis

Un cop passat l’incendi que va tenir lloc 
al terme d’Òdena (Anoia), el Consorci 
va emetre un comunicat on demana-
va facilitar els tràmits per agilitzar la 
retirada la massa forestal cremada, 
alhora que va recordar el consens ac-
tual entre propietaris, gestors fores-
tals, bombers i centres d’investigació i 
recerca i indústria, en la necessitat de 
millorar el suport a la gestió forestal i a 
l’economia productiva com a eina més 
eficaç i econòmica per evitar la repe-
tició d’episodis recurrents com el gran 
incendi d’Òdena.

Així mateix, va denunciar de la desvi-
ació del pressupost del nou PDR 2014-
2020 -que prioritza la silvicultura ori-
entada exclusivament a la prevenció 
d’incendis forestals i oblida la necessi-
tat d’un suport per fer viable i rendible 
la gestió del bosc verd- tot alertant que 
això incrementaria el risc de futures ca-
tàstrofes. 

Recolzament al Clúster de la 
Biomassa de Catalunya
www.clusterbiomassa.cat

Una quarantena d’empreses, entre les 
quals la Cooperativa Serveis Forestals 
amb el suport del Consorci, van signar 
el protocol de creació del nou Clúster. 
Un pas endavant per fer reforçar el 
creixement del sector de la biomassa a 
través d’una associació que ha d’impul-
sar la col·laboració entre empreses del 
sector. Els objectius principals són:



Implemetanció del projecte 
Life+SUBER als 28 rodals 
demostratius seleccionats 

Pel que fa al projecte europeu Life+ 
SUBER –dedicat a l’adaptació de les su-
redes al canvi climàtic–, una vegada se-
leccionats tots els rodals demostratius 
en les diferents zones sureres de Cata-
lunya, que comprenen un total de 108 
ha, i un cop fet el diagnòstic previ per 
obtenir els principals paràmetres silvo-
dasomètrics de cada zona demostrativa, 
durant el 2015 es van començar a imple-
mentar els tractaments silvícoles inno-
vadors (tallades de millora acompanya-
des de diferents intensitats d’estassada) 
amb l’objectiu de millorar la vitalitat i 
producció de masses de Quercus suber 
(rodals B1); tallades per reduir la densi-
tat de peus/ha i millorar la resiliència a 
incendis forestals (rodals B2); i treballs 
de restauració de suredes degradades i 
posar-les en producció (rodals B3).

Amb l’objectiu d’avaluar l’impacte de 
les accions demostratives dels rodals 
B1, B2 i B3, es realitza un seguiment 

dels canvis de la coberta forestal pro-
duït com a resultat dels tractaments 
silvícoles. Aquest seguiment es basa en 
mesures sobre l’arbrat, especialment 
del suro, mesures sobre el sotabosc i 
la regeneració, i també mesures de la 
incidència del corc (Coraebus undatus).

Reconeixement de Quality Suber 
com a agrupació de productors 
forestals

A finals del 2015, l’empresa Quality 
Suber va ser reconeguda com Agrupa-
ció de Productors per part del centre 
de la Propietat Forestal. Després de 
tres anys de funcionament, l’empresa 
ha esdevingut un cas d’èxit i una opor-
tunitat per als propietaris forestals vin-
culats al sector surer i gràcies a la tasca 
realitzada en:

– Aglutinar l’oferta de suro català
– Obrir nous mercats tant pel suro de 

rebuig com pel suro de qualitat
– Millorar la valorització del suro en 

base a una tria de diferents qualitats 
d’acord a les necessitats del mercat

– Millora de la retribució al propietari 
forestal

Per assolir el reconeixement, Quality 
Suber ha presentat un Pla Empresarial 
a cinc anys vista, motiu pel qual es va 
demanar la implicació dels socis/es i es 
va formalitzar el compromís en aportar 
part o la totalitat de la seva producció 
de suro a l’Agrupació.

20  projectes i 
altres iniciatives



 

Altres projectes

Durant el 2015 s’ha preparat i sol·licitat 
el projecte «Millora de la valorització i 
dinamització de la producció de pinya 
i pinyó de pi pinyer mitjançant l’agru-
pació de la cadena productora i la me-
canització de l’aprofitament», per tal 
de, entre d’altres objectius, millorar els 
resultats econòmics de les explotacions 
i facilitar-ne la reestructuració i moder-
nització de les mateixes, per incremen-
tar la seva participació i orientació cap 
al mercat així com la diversificació. El 
projecte es va resoldre positivament i 
es desenvolupa durant el 2016. 

Així mateix, també s’ha desenvolupat 
la fase de plantejament i redacció del 
projecte «Tècniques sostenibles i inno-
vadores per a la millora de la supervi-
vència dels arbres en restauracions i 
reforestacions forestals en el context 
actual e canvi climàtic: cas de protecció 
contra la predació per fauna cinegètica 
(senglar, cabirol i conill)». Aquest pro-
jecte té tres objectius:

– Determinar les característiques òp-
times (material, gramatge, llum 
de malla, mida, color, tipus i mida 
de l’aspre) que ha de tenir un pro-
tector individual d’arbres per a les 
principals espècies forestals empra-
des a Catalunya, totalment adaptat 
a les nostres condicions. En cas que 
aquest model particular no existeixi 
al mercat, es valorarà la possibilitat 
de cercar possibles fabricants locals 
que puguin crear unes poques dese-
nes de milers d’unitats.

– Explorar experiències descrites a al-
tres països per evitar els danys de-
guts al porc senglar en plantacions 
joves, mitjançant modificacions en 
els ingredients emprats en subs-
trats de viverística forestal, emprat 
de repel·lents, etc, i proposta d’una 
nova barreja.

– Analitzar i discutir la conveniència 
d’aplicació de tècniques per evi-
tar la predació de llavors forestals, 
tant físiques (protectors de llavors, 
mulches) com químiques (repel-
lents, recobriment de la llavor, etc) i 
dissenyar un assaig pilot d’avaluació.
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