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La nova campanya de la
lleva del suro

Des del començament de juny s'ha encetat la
nova campanya de lleva del suro. Enguany, que
sembla que el clima ens acompanya amb les
pluges caigudes durant el mes de maig, el mer-
cat ens falla. 

Aquest no ha estat un bon any per al sector
del suro. Si ja partíem d'una situació delicada
per part dels propietaris forestals on cada cop
han de vendre el producte a preus més baixos i
fer front a despeses més elevades, s'hi afegeix
l'agreujant que les indústries dedicades a la
transformació i manipulació del suro deixen de
ser competitives per culpa de l'aparició de
substitutius més barats i per falta d'un suro de
qualitat.

Aquesta situació ha comportat que bona
part de les indústries dedicades al suro hagin
hagut de tancar, tot cedint el mercat de com-
pravenda del suro a unes poques empreses,
permetent la monopolització del mercat, i
podent fixar així un preu encara més baix tant
per al suro de qualitat com per al suro de
rebuig.

Malauradament, tots aquests condicionants
acaben derivant en l'abandonament progressiu
de les suredes que fins ara estaven en produc-
ció. Però el més preocupant de tot és que les
perspectives de cara al futur no són gaire
esperançadores.

X. V.

Espais naturals i consum 
institucional de biomassa

Un petit sondeig casolà fet per uns coneguts
en diversos ajuntaments integrats en un espai
natural de la Diputació de Barcelona va pro-
porcionar un resultat inversemblant: cap de
les instal·lacions ni equipaments públics ges-
tionats per aquests ajuntaments consumeix
llenya en les seves calefaccions: tots funcio-
nen a base de petroli i, en menor mesura, de
gas natural.

Tots dos són combustibles foranis, que han
de venir des de països llunyans (Algèria, Arà-
bia, Veneçuela, etc.) amb uns costos cada
vegada més grans. En canvi, el sector forestal
d’aquests mateixos espais naturals pateix una
crisi endèmica per l’ensorrament dels mercats
i la inviabilitat de l’explotació tradicional dels
boscos.

Quin sentit té, aleshores, que es proclamin
uns principis rectors d’aquests Espais a favor
de la “sostenibilitat”, la “promoció de les acti-
vitats agràries tradicionals”, i l’”aprofitament
dels recursos propis del territori”?

Se sent a dir que es fan servir aquests com-
bustibles perquè el seu maneig és “més
còmode”. Els funcionaris només han de fer
que programar un aparell temporitzador i ja
està. 

Amb els avantatges, es diu, que són com-
bustibles nets, que teòricament no embruten,
a diferència de la llenya o la biomassa, que
generen cendres i fums. I ja no diguem de la
llenya, que ha de ser carretejada i que, segons
creuen alguns, no pot fer funcionar gaire
hores seguides la caldera perquè “s’acaba i
s’apaga”.

Malament anirem si es prediquen unes
finalitats que després no es porten a la pràc-
tica, i que serveixen per engalipar urbanites a
base de vendre’ls una idea de natura “domes-
ticada”, transformada en parc temàtic de
caps de setmana, mentre la gestió del bosc no
en treu res de positiu i els recursos que ens
dóna el territori no s’aprofiten perquè “surt
massa car”. I això ens ho diuen els que ente-
rren fortunes en funcionaris i promocions
turístiques dels mateixos espais naturals.

M. A.

Envieu la
vostra carta
del lector a: 

Correu ordinari: 
Consorci Forestal
de Catalunya,
C/ Jacint Verdaguer, 3,
2a planta, 
17430, Santa Coloma
de Farners

Correu electrònic:
consorci@forestal.cat

cartes dels lectors
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Recerca, innovació
i transferència
de tecnologia
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ecerca, innovació i transferència de tecnologia són paraules obligades en qualsevol xerrada, escrit
o manual sobre política i gestió d'empreses i, tot i que no sempre es planteja d'aquesta manera,
una explotació forestal també s'hauria de concebre com a tal sempre que, lògicament, tingui o

pugui tenir activitat econòmica. 
Des d'aquesta perspectiva i plenament conscients que el nostre entorn està en un procés continu de

canvi accelerat que ha comportat, entre d’altres coses, un abandonament i una pèrdua del pes específic
del bosc des del punt de vista socioeconòmic, la millora de la competitivitat de les explotacions a mig i
llarg termini ha de ser un objectiu prioritari tant a nivell d'explotació -és clar- com a nivell de Govern. De
fet, precisament la millora de la competitivitat a llarg termini és el primer objectiu del Pla d'Acció Forestal
(2007 - 2011) elaborat per la Comissió UE. Un Pla que partint de la base que la silvicultura multifuncional
genera molts i importants beneficis econòmics, ambientals i socials, planteja divuit mesures amb accions
concretes a desenvolupar conjuntament entre la Comissió i els Estats Membres. 

Per avançar en el camí de la millora de la competitivitat cal, però, un canvi en profunditat a nivell de
sector. Un canvi tant a nivell de productes, com a nivell de sistemes d'organització, explotació, tecnolo-
gia...  Un canvi que, igual com ha passat en d’altres sectors més desenvolupats, ha de passar per dos
camins. El primer, l'augment de la inversió en investigació i en transferència de tecnologia. O sigui, inver-
sió en generació de coneixement i en la seva aplicació pràctica a nivell d'explotacions. I el segon, la millo-
ra de la coordinació entre el sector productor i els centres, universitats i altres institucions, dedicades tant
a la generació de coneixement com a la formació i transferència del mateix. De fet, tot i que en els darrers
anys a Catalunya s'han fet passes endavant en aquest sentit, encara ens queda molt camí per recórrer. Cal
felicitar iniciatives com el Pla d'Innovació i Transferència de Tecnologia del Centre de la Propietat Forestal
(CPF) i el nou Comitè Sectorial del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC), però en la mateixa
línia cal apostar decididament per aspectes com:

- La millora de la coordinació i col·laboració entre institucions a través d'un pla que serveixi per fixar i
avaluar periòdicament les directrius i principals línies de treball i el nivell d'assoliment de les mateixes. El
Pla General de Política Forestal segurament ja pot ser un primer pas en aquest sentit

- Una major participació del teixit productiu implicant silvicultors-propietaris i empreses tant en la pre-
sa de decisions com en la fase de formació i transferència de coneixements a través de les seves associa-
cions

- La creació de línies d'ajut que -per contra dels grans programes de recerca- facin possible l'accés als
recursos destinats a innovació i transferència per part de petites i mitjanes empreses o organitzacions.

- La millora de la informació disponible a nivell de sector tant pel que fa a nombre i tipologia d'explota-
cions, com a indicadors socioeconòmics i d’altres paràmetres vinculats amb la gestió i la transformació de
productes forestals.

- El suport a associacions, cooperatives i d’altres fórmules d'organització que poden contribuir a l'es-
tructuració de l'oferta de productes i serveis i a la millora de l'eficiència i competitivitat a nivell d'explo-
tació.

Davant de tots aquests aspectes, es planteja un veritable repte de futur per al conjunt del sector que,
tal com es proposa en el Pla d'Acció Forestal de la UE, l'Administració hi ha de prendre part i desenvolupar
un paper fonamental. Actualment, ja s'estan portant a terme iniciatives importants, però cal seguir tirant
endavant propostes que realment aportin una millora en l'eficiència i la competitivitat de les explotacions
forestals.

R

Text:
Joan Rovira i Ciuró.

(Secretari general 
del Consorci Forestal
de Catalunya)
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eia anys que la pela del suro no
començava per sant Joan ni es pro-
duïen unes condicions climàtiques tan

òptimes per a l'extracció com les que hi ha
hagut enguany. Així ho asseguren silvicultors
del territori català que es dediquen a la ges-
tió de la sureda. De fet, en els anys anteriors
la campanya de recol·lecció del suro es tan-
cava precisament quan arribava el 24 de
juny. 

Però aquest any no ha estat així: les pluges
i les temperatures suaus registrades durant
la primera quinzena del mes de juny van
retardar l'inici de la lleva. I això ha permès,
segons expliquen els silvicultors, tornar a la
normalitat, ja que tradicionalment la pela
començava en aquesta diada. 

Una normalitat que durant la primera
quinzena de juliol s'ha vist afavorida per
unes condicions del temps excel·lents i que
han facilitat el procés d'extracció del suro.
Però, les bones condicions climàtiques no
han estat suficients per animar els silvicul-

tors i dinamitzar amb força el sector, els
quals es troben amb dificultats, com la pre-
sència del corc (Coroebus undatus) i la dis-
minució de la demanda. 

Tot i que, en determinades zones de Cata-
lunya, sembla que el corc podria trobar-se en
període de recessió, els danys ocasionats per
aquest insecte continuen representant un
dels grans problemes que tenen els silvicul-
tors que es dediquen a la gestió de les sure-
des. 

L'altre gran entrebanc és la desaparició del
mercat d'empreses compradores de suro i, en
conseqüència, la disminució i la concentra-
ció de la demanda d'aquest producte. 

Davant d'aquesta situació, n'hi ha que han
pres la decisió de posposar la lleva. D'altres,
en canvi, han aprofitat el clima d'aquest any,
que els ha permès pelar en condicions òpti-
mes de calor i d'humitat al sòl.

El clima fa del 2008 un

per a
any excepcional  
l’extracció del suro

F

El corc i la disminució de la demanda,
l’altra cara de la moneda

Figura 1:
Distribució de l'alzina
surera a Catalunya.
Font: Gestió de la sureda.
Manual didàctic.

Les condicions climàtiques han fet que el 2008 sigui un
any excepcional per al procés d'extracció del suro. Per
contra, els silvicultors que es dediquen a la gestió de la
sureda han d'afrontar dificultats com la presència del
corc i la disminució de la demanda de suro, a causa del
fet, principalment, que hagin desaparegut del mercat
diverses empreses compradores. Catalunya Forestal ha
demanat a diferents silvicultors del territori i a la
indústria una valoració de la campanya d'aquest any.
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Santa Coloma 
de Farners
Miquel Massaneda
"És un any
excepcional per
a les condicions
climatològiques"

"Aquesta és una anyada que podríem consi-
derar normal, amb la particularitat que és un
any excepcional per les condicions climati-
ques. De fet, enguany s'ha tornat a la nor-
malitat, ja que, tradicionalment, la pela
començava per Sant Joan. D'altra banda,
continuem trobant-nos amb una gran difi-
cultat que és el corc del suro, tot i que en
aquests moments hi ha poques larves vives.
Això vol dir que si es presenten uns anys
bons de pluja millorarem. Finalment, un altre
aspecte que cal tenir en compte és el preu
del suro. En aquest sentit, si no puja el preu
del suro dolent és impossible que pugi el
preu del suro en rase."

Santa Coloma 
de Farners
Lluís Planas
"El problema que
tenim és el corc"

"La campanya d'extracció de suro d'aquest
any és si fa o no fa com la de l'any passat
amb l'única diferència que pràcticament
només hi ha un comprador. Així mateix, el
problema que tenim en aquests moments és
el corc. Si l'aconseguim eliminar, el suro val-
drà més. Actualment, el preu del suro dolent
és el mateix que l'any passat, mentre que el
preu del suro bo està més o menys igual o
una mica per sobre que l`any passat. D'altra
banda, també cal tenir en compte que els
jornals s'han estabilitzat i estan una mica
per sobre respecte de l'any passat." 

Tordera
Rossend Castelló
"L’exigència
és cada cop
més elevada"

"Aquest any, la campanya s'ha endarrerit
molt per les pluges, però a mitjan juliol s'han
donat molt bones condicions climàtiques per
a la pela. Concretament, al Montnegre feia
molts anys que no es donaven unes condi-
cions similars. Pel que fa al corc podríem dir,
sempre a la zona del Montnegre, que sembla
s'entra en un període de recessió. Concreta-
ment a casa, des de fa tres anys és difícil
trobar larves vives.”

"A banda del corc, un altre aspecte a des-
tacar és la creixent exigència dels compra-
dors. Al sector hi ha una concentració d'em-
preses ja que les bodegues demanen unes
garanties en els taps que requereixen un
control molt important de la matèria prime-
ra per reduir el problemes de TCA i això
demana fortes inversions.”

"La indústria es troba, també, amb una
forta competència pels taps de menor quali-
tat amb una presència creixent dels taps de
silicona, rosca i d'altres, i això es tradueix en
què no es pugui valorar el suro de menor
qualitat i no es puguin aprofitar qualitats
que fa anys eren més acceptades."

Cassà de la Selva
Josep Lloveras
"Hem decidit
no pelar"

"Aquest any hem decidit no pelar, tot espe-
rant que el mercat s'estabilitzi i millori el
preu del suro, perquè actualment, entre el
baix preu del mercat, i el poc calibre del
suro, conseqüència dels últims anys de
sequera, els números no quadren.”

"També cal destacar el fet que moltes de
les empreses taperes familiars, consumidores
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de suro català, han anat de mica en mica
claudicant a les grans empreses, deixant pas
a la creació de monopolis.” 

"A hores d'ara són poques les empreses
que compren suro, i menys les que compren
el rebuig, les quals, actualment, estant
pagant uns catorze cèntims per sota del preu
pagat al centre-sud d'Espanya.”

"El suro sempre ha tingut alts i baixos,
però aquesta baixada, promet ser llarga."

Darnius
Antoni Gorgot
"El suro cada
vegada és més
prim per culpa
de la poca pluja
dels darrers anys"

"De moment, la campanya és bona. Els suros
es pelen bé, gràcies a la pluja d'aquesta pri-
mavera. Així mateix, els principals problemes
amb els quals ens trobem són el corc, que
cada dia n'hi ha més, així com el fet que el
suro cada vegada és més prim per culpa de
la poca pluja dels darrers anys. A més, ja
s'està deixant de pelar moltes finques fins
que passin 14 anys. Per finalitzar, un altre
dels problemes és que aquest any el preu ha
tornat a baixar."

Fitor
Joan Botey
"Per fer reaccionar
la producció de
suro catalana cal
millorar el preu del
rebuig per sobre
del de la lleva"

"Una campanya de lleva de suro té molts
vessants. En primer lloc, aquest 2008 ha aju-
dat climàticament a una fàcil pelada que ha
permès llevar arbres que s'hi resistien en
darreres pelades, així com espelagrinar. O
sigui una bona feina forestal de sanejament i
de preparació per a extraccions futures. Ha
tingut un molt limitat nombre de compra-
dors, i uns preus estabilitzats, més aviat a la

baixa. Per fer reaccionar la producció de suro
catalana cal millorar el preu del rebuig per
sobre del de la lleva. Així i tot, crec que s'ha
pelat més que els darrers anys."

Arbúcies
Joan Garolera
"Tenim el proble-
ma greu del corc"

"Gràcies a les abundants i regulars pluges de
primavera estem tenint una campanya de
pela de suro tranquil·la ja que els arbres es
deixen pelar generosament. Aquest fet
podria, inclús, representar un increment de
quantitat de suro extret, el que ens permet
allargar la campanya. Tenim el problema
greu del corc que ens malmet un percentat-
ge molt elevat del total de suro i ens enca-
reix els treballs. Quant al preu, es manté més
o menys com l'any passat, elevat per al suro
bo però que es veu extraordinàriament dis-
minuït pel problema comentat del corc i que
fa que moltes vegades amb prou feines es
cobreixin despeses."

Arbúcies
Ramon Dalmau
"Tot plegat fa que
aquest any, per a
nosaltres, la cam-
panya no sigui
gaire bona"

"La nostra finca, Can Ferrer, històricament
ha tingut els millors suros de la comarca, si
més no aixó ho deien els compradors.”

"S'ha de dir que estem pelant una zona
que ja sabíem que no brillaria per la seva
qualitat. Hi ha molta pedra, molt pendent,
etc. També estem afectats pel corc i la
sequera dels últims anys. Tot plegat fa que
aquest any, per a nosaltres la campanya no
sigui gaire bona. El suro es prim i no pesa.
Els jornals s'han apujat i la matèria primera

La valoració des de
la indústria

Josep Pla. Gerent de
Corcho del País, SA

"Feia anys que no es
treia el suro com es treu
aquest any. Diria que
feia més de 20 anys que,
en zones seques, a prin-
cipis del mes de juliol, el
suro ja estava tancat,
mentre que aquest any
no ha estat així. De fet,
som a finals del mes de
juliol i encara s'està
pelant i podria ser que
en zones altes es pelés
fins al setembre. Per
contra, el principal pro-
blema que hi ha en
aquests moments és el
de sempre, l'entrada de
corc a la planxa, tot i
que, pel què diuen a
bosc, sembla ser que no
se'n veu tant. Tot i així,
moltes de les planxes
amb corc s'han de tirar
a rebuig. Finalment, pel
què fa al preu del suro,
aquest any és similar al
de l'any passat, mentre
que l'equivalència entre
rebuig i suro bo és,
aproximadament, del
50%."



no. En el millor dels casos està al mateix preu
que els dos últims anys, per tant el rendiment
està baixant i molt.”

"Sí que és cert que el fet que a Catalunya
quedin pocs compradors del nostre producte
ens afecta a l'hora de vendre o de tractar el
preu. De totes maneres, crec que el problema
és que els propietaris de finques productores
de suro no han buscat la qualitat, si no la
quantitat. Arbres pelats fins molt amunt,
suredes molt denses i poc cuidades, d'altres
espècies compartint l'espai amb els suros,
pelada a 12 anys, etc. Tot comprensible, si
tenim en compte que el suro és l'única font
d'ingrés que tenim i els comptes de resultats
negatius. La propietat privada, en el sentit
estricte, pràcticament ha desaparegut. Caça-
dors, pescadors, boletaires, caminants, ciclis-
tes, motoristes, els del cavall, els quads, els tot
terreny... Crec que l'Administració hauria d'in-
centivar el propietari perquè fos més un cui-
dador del  bosc que un explotador."

9 activitat
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Evolució del preu del suro (Llotja de Girona)

El mercat del suro
ctualment, la demanda principal de suro prové de la indústria desti-
nada a l'elaboració de taps per a vins tranquils i escumosos. En con-
cret, s'elaboren taps naturals de qualitat per a vins de reserva i gran

reserva; taps naturals de qualitat mitjana per a vins de criança i reserva, i
taps naturals empastats -taps amb porus que s'obturen amb pols de suro-
destinats a vins joves. 

També hi ha una nova generació de taps, anomenats tècnics, que es divi-
deixen en taps amb el cos d'aglomerat per a vins joves; taps amb el cos d'a-
glomerat i una arandela a cada extrem, destinats a vins joves i de criança,
així com taps amb cos d'aglomerat -sol o acompanyat a l'extrem inferior per
una, dues o tres arandeles en funció de la qualitat- per a vins escumosos. 

Però, a banda de la indústria dels taps per a vins tranquils i escumosos, el
suro també té un mercat en els granulats per a l'aïllament, tot i que la seva
presència té poc pes, ja que la seva demanda és petita a causa de la gran
varietat d'aïllaments sintètics que hi ha al mercat. 

Així mateix, el suro també té un mercat petit en l'elaboració de diversos
productes per a articles de regal, decoració, instruments de música, soles de
sabates i boies per pescar,  entre d'altres.

Font: Tusell, Josep M.; Garcia, Rosa M. 2008. Gestió de la sureda. Manual
didàctic.

A
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l Consorci Forestal de Catalunya (CFC)
va presentar el passat 21 de juny a la
festa de la pela de Llofriu el llibre Ges-

tió de la sureda. Manual didàctic. La presen-
tació va anar a càrrec de Josep Maria Tusell,
coautor del llibre i responsable de l'Àrea Tèc-
nica del Consorci Forestal de Catalunya, i de
Joan Rovira, secretari general d'aquesta
mateixa entitat. L'acte, que va tenir lloc al
Centre Social i Cultural Bassa Rocas, també
va comptar amb la participació de Carme
Bonal, segona tinenta d'alcalde i regidora de
Patrimoni de Palafrugell.

Tusell va explicar que aquest llibre va néi-
xer a partir del fet de detectar la necessitat
de poder disposar d'un manual de referència
que fos útil i pràctic als gestors i propietaris

de boscos d'alzina surera de Catalunya. Ges-
tió de la sureda. Manual didàctic pretén defi-
nir un model de gestió silvícola, per garantir
la persistència, conservació i producció d'a-
quests ecosistemes mediterranis tan singu-
lars, ja que les suredes contenen una rica
biodiversitat, tant en flora com en fauna sil-
vestre. 

Gestió de la sureda. Manual didàctic és el
segon llibre d'una sèrie de manuals pràctics
editats pel Consorci Forestal de Catalunya
amb la col·laboració de Fundació Territori i
Paisatge de l'Obra Social de Caixa Catalunya.
El primer tractava els boscos de ribera i, tal
com s'informa en aquesta mateixa revista, el
Consorci ja està preparant l'edició d'un nou
manual de gestió del pollancre.

El Consorci Forestal presenta a Llofriu
elmanual per a la gestió de la natura

E

El Consorci va presentar a Llofriu el llibre “Gestió de la Sureda. Manual
didàctic”. L’acte va tenir lloc el passat mes de juny en el marc de la vuitena
edició de la festa de la pela que, un any més, va proposar als assistents
diversitat d'activitats vinculades al món del suro.

Taula rodona
sobre el tap
de suro

Finalitzada la presen-
tació, el Centre Social
i Cultural Bassa Rocas
va acollir una taula
rodona on es va trac-
tar el futur del tap de
suro davant els nous
sistemes de tapa-
ment, moderada per
Lluís Medir, alcalde i
president de Rete-
cork, i amb la partici-
pació de Joan Botey,
en representació del
Consorci Forestal de
Catalunya; Enric Bar-
tra, del moviment
Slow Food; Guillem
Genover, d'AECORK; i
Manel Pretel, de l'Ins-
titut Català del Suro.
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mb el pas del temps moltes CC
AA, inclosa la catalana, han fet
ús d'aquesta opció destinant en

la pràctica la totalitat de casos íntegra-
ment a la recaptació per a la  sanitat.
Una bona part del problema plantejat
radica en la confusió del seu disseny,
començant pel propi nom, que obvia el
component ambiental i prejutja d'entra-
da el seu destí preferent, especialment
en un moment de creixent demografia i,
per tant, de despesa sanitària. 

La Comissió Europea no és contrària a
l'afecció d'ingressos que, al contrari,
anirà a més en l'aplicació del principi de
recuperació de costos, sinó al seu ús
confús i amb afany recaptatori. Les
taxes i recàrrecs han d'estar afectes a
una actuació que guardi una estreta
relació amb la recaptació i per prioritari
que sigui finançar la sanitat és evident
que no hi ha cap relació entre el consum
de combustibles i la despesa sanitària.
Al contrari, certes inversions ambientals
guarden una estreta correlació amb el
fet imposable (consum de combustibles)
pel que seria igualment un greu error la
seva supressió abans d'analitzar opcions
alternatives.

La principal conseqüència mediam-
biental del consum de combustibles d'o-
rigen fòssil és l'emissió de CO2 i els efec-
tes d'aquesta sobre el clima. Per això,
guardarien estreta relació i estarien d'a-
cord amb l'ordenament comunitari
aquelles inversions o incentius públics
destinats a reduir les emissions de car-

El cèntim sanitari
i el medi ambient

Fa poques setmanes que la Comissió Europea es va pronunciar en contra de
l'anomenat cèntim sanitari. El cèntim sanitari es va establir a principis de la
present dècada com un increment opcional per part de les comunitats autò-
nomes (CA) aplicable sobre els combustibles (gasolina, gasoil) amb un límit
de 0,024 euros/l i que hauria d'aplicar-se bé a sanitat o a medi ambient.

Text:
Eduard Rojas i Briales.

(Professor de la Uni-
versitat Politècnica
de València i Degà
del Col·legi d’Engin-
yers de Monts-CV)

A



boni o a reforçar els embornals ambientals
del mateix. En el primer àmbit s'ha establert
un marc prou incentivador de tarifes elèctri-
ques per a les energies alternatives en què es
pot requerir si fa al cas alguna aportació de
liquiditat (crèdits tous) o el desenrotllament
tecnològic, especialment en el cas dels bio-
combustibles.

En el segon cas, emergeixen amb centralitat
els boscos. Actualment, a escala planetària,
l'augment de la capacitat d'emmagatzematge
de biomassa dels boscos del primer món com-
pensa en un terç el total d'emissions de car-
boni procedents dels combustibles fòssils. A
Espanya, aproximadament el 10% de les
emissions de carboni és compensat per l'aug-
ment dels boscos i a escala catalana s'arriba a
un modest 3% a causa de la major densitat
poblacional.

Inexplicablement -i a això hi han contribuït
i molt els grups ambientalistes d'escala pla-
netària-, la comptabilitat de cada país res-
pecte de les seues emissions dins de Kyoto
només poden comptabilitzar fins a un 2% la
fixació de carboni per l'augment dels boscos i,
el que és encara pitjor, l'emergent comerç de
carboni els exclou i els en confisca gratuïta-
ment llur aportació. És a dir, que si Espanya es
descompta un 2% de l'increment d'emissions
gràcies a l'augment dels boscos aquest
important estalvi no és retornat al sector
forestal i als seus actors -els propietaris
forestals- per la seva aportació sinó que se
l'estalvia l'Estat gratuïtament. 
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El resultat de tot aquest sense sentit és que
malbaratem el potencial de la fixació de car-
boni per als boscos com a element de reforç
de la gestió forestal sostenible i no assegurem
una mínima rendibilitat i retorn social a uns
béns altament valorats però empresarialment
ruïnosos, així com un potent aliat contra els
incendis forestals. És evident que si no s'in-
centiva la fixació de carboni aquesta serà
sens dubte molt menor que si la incentivem.

No ens equivoquem: els incendis són la
punta de l'iceberg de l'abandó dels espais
forestals per la seva falta de rendibilitat, i la
forma més econòmica i justa de mitigar els
seus efectes és recuperar la gestió de les
muntanyes, el que inexorablement requereix
de mitjans econòmics.

Hem d'afegir que, més enllà d'una infinitat
de lleis, publicitat i vigilància i avions, quan
es cremen, els boscos espanyols reben paupè-
rrimes assignacions dels pressupostos públics
(1 a 30 en relació a l'agricultura), que els con-
demnen a la inanició permanent. Aprofitar l'o-
portunitat de l'afecció dels ingressos del mal
anomenat cèntim sanitari per a generar
incentius a la fixació de carboni via un fons
que asseguri la transparència i l'objectivitat
dels fluxos estaria no sols plenament d'acord
amb l'ordenament comunitari sinó que, a més,
permetria abordar una assignatura pendent
que com a país hem anat posposant. I això
competeix tant l'Estat, que hauria d'establir el
marc d'aplicació d'aquest suplement fiscal,
com les CC AA que decideixin d'aplicar-lo.

Les taxes i els
recàrrecs han
d'estar afectes
a una actuació
que guardi una
estreta relació
amb la
recaptació,
i per prioritari
que sigui
finançar
la sanitat és
evident que no
hi ha cap
relació entre
el consum
de combustibles
i la despesa
sanitària
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El Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC) estrenarà el proper
5 de setembre un nou edifici de més

de 3.000 m2 a la Finca de Can Mascaró, als
afores de Solsona. Es tracta d'un edifici únic
a la zona que respon a totes les necessitats i
objectius d'un centre de recerca com el
CTFC: funcionalitat, sostenibilitat, noves tec-
nologies, qualitat mediambiental, aprofita-
ment dels recursos naturals i adaptació al
seu entorn. 

El president de la Generalitat de Catalunya,
José Montilla, presidirà la inauguració d’a-
quest nou centre.

Des de la direcció del centre, amb el nou

edifici s'inicia una nova etapa que té com a
objectiu principal la consolidació del CTFC
com un centre de recerca de referència a
Catalunya i a Europa en matèria forestal.
Segons el seu director general, José Antonio
Bonet, amb aquest nou edifici "el CTFC inicia
una nova etapa d'estabilització, de maduresa
i de consolidació que coincideix, també,  amb
la posada en marxa d'un pla estratègic per
als propers anys". 

El nou CTFC queda perfectament incorpo-
rat en un entorn format per masies, camps
de conreu, boscos, marges de pedra seca…
Per a la seva construcció, es va aprofitar el
desnivell existent a la finca que permetia

El Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya estrena un edifici adaptat
al seu entorn i incorporat al paisatge

E
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realitzar un edifici
de tres plantes
p e r f e c t a m e n t
incorporat a l'en-
torn i que permet
passar desaperce-
but.

Així, doncs, es va
plantejar fer un
edifici que seguís
l'estructura d'un
vinyet: cada planta
esdevé una feixa o
un bancal. Aquesta
estructura permet
que la major part
de les dependèn-
cies siguin exte-
riors, dóna llum
solar a totes les
plantes i facilita un
estalvi energètic
lumínic. 

E x t e r i o r m e n t ,
s'ha realitzat una
edificació respec-
tuosa amb l'entorn
on es troba, utilit-
zant la fusta i la
pedra com a ele-
ments de tancament i la fusta com a element
estructural per a la coberta. Les cobertes són
ajardinades per minimitzar l'impacte visual. 

El nou CTFC comptarà amb unes
instal·lacions punteres al servei dels més de
150 investigadors del centre. També s'ha
destinat un espai molt important a llocs com
la sala d'actes, amb capacitat per a 150 per-
sones, una sala polivalent (planta baixa) i
aules i seminaris on s'impartiran els cursos
que es desenvolupen al CTFC (planta -1).

S'han ubicat les diferents àrees de treball a
la mateixa planta (planta -2) i amb accés
directe a les zones dels camps d'experimen-
tació, hivernacles i magatzems. A la planta
inferior s'han situat els diferents laboratoris
del centre (planta -3). L'edifici del CTFC
incorpora les últimes tecnologies en estalvi

energètic i opti-
mització dels
recursos. El siste-
ma de calefacció
compta amb una
caldera de bio-
massa per a la
producció de calor.
La biomassa és
una energia reno-
vable que evita
l'ús de combusti-
bles fòssils com el
petroli i permet
reduir les emis-
sions de CO2.

A més, la com-
bustió de fusta pot
contribuir a una
millor ordenació
dels nostres bos-
cos i atorgar-li un
valor econòmic.

Hi ha un sistema
de recollida d'ai-
gües pluvials de
l'edifici principal i
també es reutilit-
zen les aigües que
es tracten a la

depuradora. Les façanes i la coberta estan
revestides de pedra i fusta.

La façana projectada és el que s'anomena
una façana ventilada, que permet un millor
control higrotèrmic, tot disminuint les possi-
bles humitats per la permeabilitat dels mate-
rials i els contrastos tèrmics.

Aquest edifici ha estat finançat a través de
les aportacions de diferents organismes. Es
compta amb subvencions dels Fons FEDER,
del Pla d'electrificació rural de Catalunya, de
l'Institut Català de l'Energia, del Departa-
ment d'Innovació, Universitats i Empresa, del
Ministeri d'Educació i del Ministeri d'Indús-
tria. L'Ajuntament de Solsona hi ha col·labo-
rat amb l'exempció de la llicència fiscal. La
resta del pressupost ha estat assumit pel
CTFC.

El CTFC,
un centre
de referència
a Europa

El Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya
(CTFC) és un centre
de recerca aplicada,
formació i transfe-
rència de tecnologia
en matèria forestal. 
Té la seva seu a Sol-
sona i compta també
amb altres delega-
cions: a l'Espluga de
Francolí; a Barcelona,
a la seu de la Funda-
ció Catalana per la
Recerca i Innovació; i
a Lleida, a l'ITL (Insti-
tut Tecnològic de
Lleida), dins del Parc
Científic de Lleida.
La seva missió és
contribuir a la
modernització i a la
competitivitat del
sector forestal, al
desenvolupament
rural i a la gestió sos-
tenible del medi
natural per mitjà de
la recerca, la forma-
ció i la transferència
de tecnologia i conei-
xement a la societat.



El sector forestal, de la mateixa manera que succeeix en altres àmbits,
cada cop és més exigent als requeriments del mercat. Per assolir aquests
nous reptes, la transferència tecnològica i de coneixement esdevé una
"peça" clau dins d'aquest engranatge, que arrenca amb la recerca i fina-
litza amb la divulgació dels resultats, en un procés que es retroalimenta.
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Introducció

El desenvolupament i la
innovació tecnològica cal
entendre-les en el sentit
més ampli de productes i
serveis, ja siguin tecnolò-
gics i/o de coneixement
(know-how), d'organitza-
ció i de gestió de metodo-
logies i processos, d'inno-
vació empresarial i de
creació, en definitiva, de
teixit i d'economia productius. En són exem-
ples, la creació de llicències, de patents, de
qualsevol forma de coneixement posada al
servei del sector per millorar la tecnologia i
la competitivitat de les empreses, com també
ho són la creació de vivers d'empreses, el
foment de l'associacionisme i de l'autoocu-
pació, la participació en xarxes temàtiques
que fomentin la col·laboració entre empre-
ses, centres tecnològics i de recerca per
detectar noves aplicacions, productes i opor-
tunitats de mercat, i, fins i tot, la creació d's-
pin-offs i l'ús d'eines de finançament tipus
capital-risc, entre d'altres. 

En un escenari caracteritzat per l'obertura
comercial de les economies, una creixent lli-
bertat de moviment de capitals i un canvi
tecnològic i de coneixement vertiginós, cada
cop és més difícil que una sola empresa i/o
institució domini totes les tecnologies desti-
nades a assegurar la competitivitat a llarg
termini. Així, poder accedir i formar part de
xarxes nacionals i/o internacionals per des-

envolupar i explotar el coneixement és una
forma excel·lent d'obtenir un retorn, millo-
rant i assegurant alhora la continuïtat de
l'empresa a llarg termini.

Instruments financers

Un clar exemple de mecanisme financer és el
VIIè Programa marc (VIIè PM) de la Comuni-
tat Europea, principal instrument de finança-
ment de projectes de recerca, desenvolupa-
ment tecnològic i demostratiu a Europa per
al període 2007-2013. Disposa d'un pressu-
post de 50.521 milions d'euros  i representa
més d'un 6% de la despesa total actual en
R+D dels estats membres. L'objectiu princi-
pal és contribuir que la Unió Europea arribi a
ser l'espai de recerca i de transferència tec-
nològica i de coneixements més important i
competitiu del món. És, també, un altre clar
exemple per incentivar la cooperació i la
participació de grups de recerca i de centres
tecnològics en col·laboració amb empreses

De la investigació, al producte final 
La visió del CTFC en la transferència tecnològica

Text:
Ester Blanco Casellas

(Directora de Trans-
ferència Tecnològica
del CTFC).
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espanyoles (Figures 1 i 2). 
A nivell de l'Estat espanyol, l'estructura del

VI nou Plan nacional d’I+D+I 2008-2011
organitza la recerca, el desenvolupament i la
innovació tecnològica en 4 grans àrees: 

- Àrea de generació de coneixement i
capacitats

- Àrea  de foment de la cooperació en R+D
- Àrea de desenvolupament i innovació

tecnològica sectorial
- Àrea d'accions estratègiques
Totes quatre àrees estan directament rela-

cionades amb els objectius generals del Pla i
lligades a programes instrumentals.

A Catalunya, l'antic CIDEM (Centre d'Inno-
vació Tecnològica i Desenvolupament
Empresarial) i actual ACC1Ó (fusió de
CIDEM-COPCA) també dóna suport a tot
l'àmbit d'innovació tecnològica al sector
empresarial. Compta amb la col·laboració de

les xarxes de
centres tecno-
lògics, centre
de difusió tec-
nològica, cen-
tres de recerca,
assessors tec-
nològics i de
punts d'inno-
vació, així com
l ' a s s e s s o r a -
ment d'univer-
sitats i altres
entitats. 

El paper del CTFC en la transferència
tecnològica del coneixement

Dins el conjunt i diversitat de centres de
recerca existents a Catalunya, el Centre Tec-
nològic Forestal de Catalunya (CTFC), con-
sorci d'entitats públiques fundat l'any 1996,

té per missió contribuir a la moder-
nització i a la competitivitat del
sector forestal, al desenvolupament
rural i a la gestió forestal del medi
natural, per mitjà de la recerca, la
formació i la transferència de tecno-
logia i de coneixement a la societat.
Els objectius estratègics de l'entitat
són:

- Impulsar, coordinar, vertebrar i
desenvolupar recerca, la generació de conei-
xement i la innovació en els àmbits forestal,
mediambiental i de desenvolupament rural

- Transferir tecnologia i els avenços cientí-
fics al sector públic i privat

- Promoure la millora de la formació en els 
- Contribuir al foment de l'equilibri territo-

rial tot estimulant la creació d'economia
productiva i desenvolupament sostenible en
el medi rural

Aquests quatre objectius estratègics es
despleguen a través d'objectius operatius i
actuacions específiques.

Avui dia, el CTFC es posiciona estratègica-
ment com una eina operativa clau al servei
de la creació i la transmissió de coneixe-
ment, la riquesa productiva i la formació al
sector. 

L'entitat compta amb un equip humà for-
mat per més de 100 professionals i basa la
seva activitat principal estructurada en tres
pilars: recerca, transferència tecnològica (TT)
i coneixement i formació. Des de la TT s'im-
pulsa el contacte amb institucions, adminis-
tracions, centres de transferència tecnològi-
ca d'altres àmbits per fomentar la interacció
i buscar noves oportunitats de mercat. 

El CTFC està present i desenvolupa projec-
tes a més de 30 països arreu del món. Així
mateix, participa en més de 15 xarxes temà-
tiques i recentment ha entrat a formar part
de l'ACT (Associació de centres tecnològics)
de Catalunya, juntament amb altres 10 enti-
tats més, relacionades en altres àmbits de
les tecnologies i del coneixement (TIC,
metal·lúrgia, nanotecnologies, bioenginyeria,
curtits de la pell…). 

El CTFC, com a institució pública al servei
del sector, basa la seva activitat a buscar
solucions a problemàtiques diverses, ofereix
productes de base científica i tecnològica i
presta serveis d'assessorament i d'assistència



tècnica, organitza fòrums de debat, jornades,
seminaris, cursos (adreçats a diferents
col·lectius i nivells formatius), divulga els
resultats a través també de llibres, articles…,
i realitza la gestió tècnica i administrativa de
projectes competitius, tot procurant contri-
buir a la millora tecnològica i de coneixe-
ment del sector.  L'activitat principal del
CTFC se centra en tres  grans programes de
treball (veure figura 3)                

Dins les iniciatives impulsades des del
CTFC, cal destacar la creació del comitè sec-
torial per tal d'integrar les demandes del
sector a les línies de recerca i activitat del
CTFC, l'impuls de l'INCAFUST (Institut Cata-
là de la Fusta), avui dia entitat amb estruc-
tura jurídica pròpia, el CEDRICAT
(Centre de Desenvolupament Rural
Integrat de Catalunya), l'EFIMED
(Institut Forestal Europeu per la
Mediterrània), el GEIE-FORESPIR
(Associació europea d'interès econò-
mic), el telecentre del Solsonès, el
viver d'empreses i l'Hotel d'Entitats
com seu de l'Associació catalana de
productors de plantes aromàtiques i
medicinals (ACPPAM), seu de la fede-
ració espanyola d'associacions de
truficultors (FETT), iniciatives totes
elles enfocades a impulsar i dinamit-
zar el teixit i l'economia productiva
del sector. 

Aquestes i moltes altres iniciatives,
sorgides tant des del propi CTFC com
generades a partir de l'empresa priva-
da i d'altres institucions, cada cop cal
que siguin més nombroses i visibles,
tot contribuint d'aquesta manera,
entre tots, a la innovació tecnològica
i al foment de la competitivitat del
sector.

Cal, doncs, fer xarxa "en majúscu-
les", fomentar la participació entre
institucions públiques i empresa i
tenir present que la transferència de
tecnologia i de coneixement és clau,
però que aquesta basa la seva activi-
tat en una recerca prèvia i una divul-
gació final de resultats. Tots tres
àmbits han d'estar, doncs, perfecta-
ment cohesionats per poder donar
una resposta eficient.
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Figura 3
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l pollancre (Populus sp) és una espè-
cie àmpliament utilitzada a Catalun-
ya per a la producció de fusta. Les

característiques tecnològiques i qualitatives
de la seva fusta esdevenen fonamentals per
al seu ús industrial. D'aquesta manera i jun-
tament amb el fet que es tracta d'una espè-
cie de creixement ràpid, s'ha propiciat que a
Catalunya hi hagi prop de 10.000 ha de
pollancres destinades a la producció de fus-
ta de qualitat. 

La superfície de pollancres a Catalunya es
reparteix en tres zones diferenciades per la
seva localització, pel seu clima i per la seva
riquesa i/o aportació d'aigua per al desen-
volupament de les plantes: la conca del Ter i
del Fluvià, a la demarcació de Girona; la

conca de la Tordera, a
cavall de les demarcacions
de Girona i de Barcelona i,
finalment, a la demarcació
de Lleida també hi trobem
plantacions de pollancres
situades en zones de rega-
diu.

Així, doncs, la silvicultu-
ra del pollancre té com a
objectiu principal la pro-
ducció de fusta desenrot-
llada de qualitat -aplicació
de màxim valor per al tau-
ler de contraplacat- desti-
nada, en gran mesura, als
embalatges de qualitat
(caixes de vi, objectes de
regal, entre d'altres).

Les plantacions de
pollancres tenen, també,
un efecte positiu en l'eco-
sistema. A més de consti-

tuir una alternativa per a zones humides
degradades i sense gestió, constitueixen uns
boscos lineals amb espècies de ribera
(Populus sp.) que afavoreixen el manteni-
ment de la riquesa faunística en zones on la
degradació del bosc de ribera natural és
important. 

El projecte pretén editar una guia de ges-
tió d'aquests boscos de pollancres per poder
garantir i assolir els objectius productius i
alhora fer-los compatibles amb els beneficis
ecològics, els quals es poden garantir en la
mesura que es realitza una acurada gestió
forestal d'aquestes masses.

Les plantacions de pollancres es desenvo-
lupen en terrenys forestals temporals on es
porta a terme una silvicultura intensiva

Nou manual de gestió del pollancre
Després d'editar els manuals de gestió dels boscos de ribera i de la
sureda, el Consorci Forestal de Catalunya prepara l'edició d'un nou
manual de gestió -amb la col·laboració de la Fundació Territori i Pai-
satge de l'Obra Social de Caixa de Catalunya- centrat en la gestió del
pollancre.

La silvicultura
del pollancre té
com a objectiu
principal la
producció de
fusta de desen-
rotllament 
de qualitat,
aplicació
de màxim valor
per al tauler
de contraplacat
i els embalatges
de qualitat.

E
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amb prepa-
ració del
t e r r e n y ,
p l a n t a c i ó
del material
vegetal, tre-
balls cultu-
rals i podes
durant el
cicle vege-
tatiu del
pollancre. 

L 'e lecció
del material
vegetal, el
marc de

plantació, la tipologia i el moment de rea-
lització dels treballs culturals, així com les
podes, determinaran en gran mesura l'èxit
de la plantació de pollancres i, doncs, l'as-

s o l i m e n t
dels objec-
tius propo-
sats.

L'objectiu
de l'edició
del Manual
de Gestió
del pollan-
cre és fer
una divul-
gació amb
un bon estil,
senzill i
aplicat, de
les millors

tècniques de gestió d'aquestes masses. Des
de l'elecció del material vegetal, de com fer
la plantació i com portar a terme el mante-
niment fins a unes fitxes amb les diferents
possibles eleccions del material per garantir
el correcte desenvolupament per assolir els
objectius desitjats. El Manual ha de ser una
eina d'ajut i ha de definir unes guies i
directrius per difondre i promoure la gestió
de gran part de les masses de pollancre de
Catalunya.



La Llei de contractes de conreu ha
estat publicada el 20 febrer de 2008,
1/2008, i ja està vigent. No difereix

essencialment en la seva estructura de la
legislació arrendatícia rústica comuna a
Espanya,  tret d'alguns detalls que destaca-
rem, com el fet que el dret d'adquisició pre-
ferent (tanteig o retracte) només s'atorga a
qui ostenta la condició de conreador directe i
personal.

La llei exigeix la formalització dels contrac-
tes per escrit, preveient, fins i tot, l'elevació a
escriptura pública.

Com les anteriors lleis exclou d'aquesta
regulació els contractes relatius a finques
rústiques quan tenen una durada inferior a
l'any: si es tracta de dejeccions ramaderes;
explotacions ramaderes intensives; caça; pre-
paració de la terra per a la sembra, etc.
Curiosament, però, no exclou els arrenda-
ments entre familiars.

La tipificació del caràcter de conreador
directe i personal coincideix amb la persona
física que, sola o amb la col·laboració de
familiars que hi conviuen -o si no hi ha con-
vivència de descendent o ascendent o
col·laterals fins al segon grau-, sempre que: 

- Porti a terme l'activitat agrària i assumei-
xi els riscos de l'explotació mentre el 50% de

la seva renda total s'obtingui d'activitats
agràries o d'altres complementàries, 

- Que la part de la renda procedent direc-
tament de l'activitat agrària efectuada a la
seva explotació no sigui inferior al 25% de la
renda total,

- Que el temps de treball dedicat a activi-
tats agràries o complementàries sigui supe-
rior al seu temps de treball total, sense perju-
dici que pugui contractar personal auxiliar. 

Com es pot veure, aquest article intenta
englobar el que en legislació comuna inclou
com a cultivador directe, directe i personal, i
possiblement professional de l'agricultura, si
bé no fa referència a aquesta última catalo-
gació ni  a les explotacions agràries priorità-
ries a les quals la Llei 19/1995 de 4 de juliol
els concedia determinats beneficis fiscals

La durada mínima dels contractes s'esta-
bleix en 7 anys i pròrrogues  ulteriors per
períodes de 5 en 5 anys, tret que amb un any
d'antelació s'hagués mostrat per l'arrendador
la voluntat que el contracte no quedés afec-
tat per la pròrroga, i això si que es diferencia
de l'anterior legislació. Aquí es produeix una
contradicció entre l'exposició de motius que
insinua que la durada del contracte "es regu-
la per la llibertat de pactes" i el text de l'art.
17, que n'estableix un període mínim.

Assimila a la renda en metàl·lic altes
contraprestacions, com per exemple el
pacte "ad milliorandum" o sigui l'exe-
cució de millores que en la legislació
anterior no es preveia i que jo perso-
nalment, fa temps, havia utilitzat sos-
tenint que el contracte es regulava pel
Codi Civil.

Simplifica les despeses en qualificar-
les com a ordinàries o extraordinàries,
el que donarà lloc a casuística proces-
sal, si bé limita els possibles litigis
quan estableix que les reclamacions
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L

La Llei de Contractes
de Conreu vigent a Catalunya

Text:
Ignasi de Ribot i de
Balle
(Assessor jurídic
del CFC en
qüestions de Dret
Civil vigent a
Catalunya,
qüestions arrenda-
tàries i Dret Comú
i Successori)
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per obres i millores prescriuen a l'any del ter-
mini contractual 

Incorre en una omissió perillosa: "L'enerva-
ment de l'acció de desnonament per falta de
pagament".

La Llei d'Enjudiciament Civil, la preveu
solament per a finques urbanes (22.04.01).

Per equilibrar la diferencia de tracte, la Llei
estatal d'arrendaments rústics de 30 de
novembre de 2005, en modificar la Llei de 27
de juliol de 2003, deia:

a) Falta de pago de las rentas y de las canti-
dades asimiladas a las mismas, sin perjuicio
del derecho de enervación de la acción de
desahucio en las mismas técnicas previstas
en las leyes procesales para el desahu-
cio de fincas urbanas"

Ara bé, en no ser la Llei 26/2005
d'aplicació a Catalunya, i no haver
previst el Parlament aquesta situació,
es produeix una possible indefensió
"provocada per omissió del legisla-
dor". 

La Llei introdueix el dret de tanteig
i retracte a favor de la Generalitat
amb caràcter subsidiari als drets de
l'arrendatari i als confrontants en
totes les transmissions, pel que obliga
a notificar, junt amb el preu i les con-
dicions, i esperar a fer la venda si en
aquest termini la Generalitat no ha
fet ús del tanteig, o en cas d'estar
arrendat a societats agràries, coope-
ratives, etc., sempre que el seu objec-
te constitueixi les activitats agràries i
que la majoria de vots corresponguin
a conreadors directes i personals. En
qualsevol cas, aquest requisit tindrà
conseqüències fiscals, que potser són
les que busca el legislador.

L'article 44, però, quan diu que
reglamentàriament el Govern ha d'es-
tablir les demarcacions territorials
afectades per la preferència adquisiti-
va de la Generalitat, sembla que esta-
bleix una condició.

El dret de tanteig i retracte, que
s'havia atorgat sempre a l'arrendatari,
la nova Llei només el confereix al
conreador directe i personal, si bé,
donada l'amplitud que l'article 6 ator-

ga a qui pretengui ostentar aquest dret, hi
haurà poques exclusions.

Fa referència al fet que el cultivador haurà
de conrear les terres a ús i costum del bon
agricultor, queda en llibertat de sembrar els
productes que estimi convenients, quan l'ús i
costum era no esgotar els camps repetint el
mateix cultiu.

Genèricament estableix que l'any agrícola
acaba al 31 d'octubre i comença l'1 de
novembre. Quant a les zones de muntanya
s'inicia el primer de maig.

Respecte de la successió de l'arrendatari,
és de suposar, tenint en compte el redactat
de l'article 30, que només es fa referència  a
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una sola transmissió (a la Llei comuna n'eren
dos), sempre que es faci l'oportuna notifica-
ció en el termini de sis mesos.

Els drets de tanteig i retracte es preveuen
en cas de compravenda, permuta, dació en
pagament, donació entre vius o aportació a
societat de finques rústiques, feta excepció
de si l'alienació es fa a propietari de part
indivisa, a favor del cònjuge o convivent en
unió estable de parella, ascendents, descen-
dents, consanguinis fins al segon grau o
adoptats, sent preferent al dret dels arrenda-
taris de les finques confrontants.

Lògicament, aquest dret no es produeix si
la finca té la qualificació de sòl urbà o urba-
nitzable.

La parceria es regeix per pactes lliurement
establerts, introduint-se com a causes d'ex-
tinció anticipada: la deficiència de conreu, la
falta d'informació i la deslleialtat.

La masoveria existeix des del moment en
què, junt a les terres, hi ha el mas, i exclou
pagar renda per les cases, amb què s'aban-
dona la vella institució de "l'adjuntori", pos-
siblement per ignorar-lo

La Llei crea la Junta d'arbitratge i mediació
per als contractes de conreu.

Si s'ha pactat expressament en el contrac-
te la submissió a arbitratge, el laude de la
Junta arbitral és de compliment obligat 

Aquesta Llei és aplicable als contractes de
conreu existents abans de la seva entrada en
vigor un cop s'hagi complert el termini
mínim de durada del contracte, i a partir de
la primera pròrroga.

Donada la casuística inevitable que fa
impossible recollir les especificacions legals
m'ofereixo a informar personalment a qui en
tingui dubtes.

(Girona, 5 de maig de 2008).

A les Guilleries
ES VEN ESPLÈNDIDA

FINCA RÚSTICA

32 ha. Molt ben ubicada.
A 12 km. de Vic.

Amb PTGMF en funcionament.
Múltiples possibilitats d’ús.

Més detalls al telèfon 608 69 59 27

ES VEN FINCA FORESTAL
DE FAIG A LA ZONA

OLOT-VIDRÀ

Aproximadament 200 ha.

Es demana 
tracte directe amb el comprador. 

Interessats, contactar amb Margarita
al 972 84 27 08

ANUNCIA’T A

CATALUNYA
FORESTAL

Tel. 972 84 27 08
consorci@forestal.cat

El Consorci Forestal participa en el rodatge
d'un film sobre natura i sostenibilitat

l CFC ha participat en el rodatge d'un
documental promogut pel Consell
Assessor per al Desenvolupament Sos-

tenible en el marc del congrés mundial que la
Unió Internacional per a la Conservació de la
Naturalesa (UICN) celebrarà a Barcelona entre
el 5 i el 14 d'octubre d'enguany. El reportatge,
dut a terme a la finca Fitor, propietat d'en
Joan Botey i Serra, porta per lema Una Cata-
lunya diversa i sostenible i recull cinc històries
que mostren explotacions humanes a la natu-
ra que es desenvolupen de manera sostenible.
Sens dubte, l'extracció de suro n'és una de ben
singular. 

Finalment, hem de dir que, tenint en comp-
te la importància d'aquest tipus d'esdeveni-
ments -amb la participació de més de 8.000
experts d'arreu del món discutint sobre noves
idees i iniciatives orientades a donar solu-
cions als problemes que ens envolten des del
punt de vista ambiental- és una llàstima que
no s'aprofiti per fer un esforç i apropar-los a
la participació de la gent que dia a dia fem
front a aquests problemes. Des del Consorci
farem el possible per seguir-ho de prop. Més
informació a:  

http://cms.iucn.org/news_events/events/co
ngress/index.cfm

E
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Informat iu cata là de l  bosc i  e l  medi  natura l

NOVETAT:  El servei en temps real de titulars de premsa del sector forestal
www.diariforestal.com     

Grup Nació Digital

a Direcció General del Medi Natural
del Departament de Medi Ambient i
Habitatge ha impulsat l'elaboració de

l'Inventari de boscos madurs i singulars de
Catalunya, per la qual cosa ha contractat el
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF). 

El projecte, que s'inicia aquest any 2008 i
es preveu que finalitzi el 2010, aportarà una
valuosa informació georeferenciada al Siste-
ma d'informació sobre el patrimoni natural,
segons es detalla des del Departament de
Medi Ambient i Habitatge. 

Un dels objectius d'aquest projecte és
identificar els boscos que tenen una estruc-
tura que tendeix a la maduresa i que supo-
sen un hàbitat específic de gran valor per a
determinades espècies. Així, l'Inventari
esdevindrà una eina prioritària per a la con-
servació de la biodiversitat i del patrimoni
natural. 

La metodologia proposada es basa en un
sistema de principis globals i d'indicadors
adaptats localment, que requereix d'una alta
participació. Per això ofereix la possibilitat
de participar-hi; tots aquells que tinguin
coneixement d'algun bosc singular, poden
proposar-lo mitjançant les diverses eines que
es faciliten des de http://www.creaf.uab.cat/
boscossingulars/participa.htmlm.

Els boscos proposats seran analitzats per
l'equip del projecte i, en cas que es puguin
considerar singulars, seran inventariats i
passaran a formar part del catàleg dels bos-
cos singulars de Catalunya. 

Un bosc singular és aquell que presenta
valors molt superiors als de la matriu de bos-
cos que conformen el territori.

L'equip de l'Inventari de boscos singulars de
Catalunya el formen el doctor Marc Gracia,
Jordi Vayreda, Joan Josep Ibàñez, Lluís
Comas i Carles Batlles.

El Museu del Suro de Palafrugell, ubicat al
carrer Tarongeta número 31, mostra fins al
proper 14 de setembre l'art d'esculpir o
modelar sobre suro, la feloplàstia. I ho fa a
través de l'exposició Artesania en suro: Obra
de Pere Ciurana i Costa 'Batet' que, entre
d'altres objectes, recull motocicletes, trens i

màquines d'escriure cuidadosament elabo-
rats amb suro.

Pere Ciurana va nèixer a Can Batet, de
Castell d'Aro, l'any 1946 i a l'edat de 12 anys
ja va construir un cotxe amb suro. Anys des-
prés, el 1980 es va dedicar professionalment,
durant 12 anys, a l'artesania del suro.

Impulsen l’elaboració d’un inventari
de boscos singulars de Catalunya

L

Artesania en suro a Palafrugell
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om intueix, també, com la persistèn-
cia porta als extrems. És allò que,
com més dies seguits de calor tin-

guem, més forta serà la tronada que hi posa-
rà fi. Traslladat això a la sequera, es pot afir-
mar que com més perdura, més difícil serà
trencar-la i més extraordinària haurà de ser
la situació atmosfèrica requerida per fer-ho.
Pronosticar aquest punt de ruptura és una de
les claus de les prediccions mensuals i a més
llarg termini. De fet, pronosticar canvis de
tendència és un art interessant en moltes
altres matèries, penseu sinó amb els qui
compren i venen accions a la Borsa. 

Els primers símptomes de debilitat de la
sequera es van començar a notar al nord del
país quan va acabar març. A l'abril, al Pirineu
i al Prepirineu occidental les precipitacions
foren ja abundants, el maig es van generalit-
zar arreu i al juny persistien sobretot al
nord-est. Tres mesos foren suficients per a
resoldre una sequera de tres anys. 

Per explicar una mica l'escenari atmosfèric
d'aquesta primavera hem confeccionat un
mapa mitjà corresponent al mes de maig,
que és quan s'assoleixen els valors pluviomè-
trics més extraordinaris. Les línies negres
contínues corresponen a l'altitud geopoten-
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Escenari i conseqüències del

final de la sequera

L'any 2008 passarà a la història climàtica amb el mèrit d'haver acabat amb una
sequera que, aproximadament, s'havia anat gestant des de finals de 2004. Tren-
car amb la inèrcia de la sequera no ha estat fàcil. De fet, la sensació de les inèr-
cies en meteorologia i climatologia es percep es miri on es miri. Com més plou
més fàcil sembla que ho torni a fer. Aquesta darrera primavera, al final, quasi
plovia sense núvols! 

Tres mesos
foren suficients
per resoldre un
problema de
sequera de tres
anys

Foto 1:
Perspectiva general d'un
bosc a la riera de Merlès.

H

Foto 1

Text:
David Montserrat
Aguadé

(Tècnic del DMAH)



cial i els colors a les temperatures. Hi hem
afegit una línia discontínua que intenta mar-
car, aproximadament, la zona de màxima
curvatura ciclònica de les isohipses. Com que
es tracta d'un mapa mitjà mensual, aquesta
línia es pot associar amb el corredor de
depressions del maig, el qual no pot ser més
favorable per a Catalunya. La distribució
mitjana de les temperatures confirma l'ex-
cel·lent escenari pluviomètric. Fixeu-vos com
la temperatura sobre la península Ibèrica
davalla més aviat d'est a oest que de sud a
nord i recordeu l'exemple de pluja primaveral
presentant en el número 86 de Catalunya
Forestal. En general, les coincidències entre
aquell episodi puntual i aquest escenari mit-
jà són tan evidents que em permetreu que us
remeti a aquell text per entendre tot el con-
junt.

Prèviament a aquestes pluges, l'escassetat
i la irregularitat pluviomètrica havien anat
castigant camps i boscos, tot i que no ha
estat fins al final, quan l'amenaça de les res-
triccions arribava a l'àrea metropolitana de
Barcelona, que es van encendre totes les
alarmes. La imatge del darrer hivern amb un
Pirineu sense neu i uns embassaments buits
obligava els polítics a proposar mesures pro-
pícies al ressorgiment de la guerra de l'aigua.
S'ha criticat molt la gestió de la sequera feta
des de l'Administració, però el principal
retret potser sigui el fet d'haver actuat d'ur-
gència davant un fenomen progressiu i recu-
rrent al país. 

En parlar de sequera caldria distingir entre
la component mediambiental i la hidrològi-
ca. La primera són els efectes negatius que
té sobre el medi natural i les activitats direc-

tament relacionades. La segona sol arribar
més tard, quan la reserva d'aigua comença a
ser insuficient per afrontar la demanda pro-
pera dels sistemes d'abastament. La proble-
màtica hidrològica és fàcil de quantificar, el
campanar de Sau va esdevenir a finals d'hi-
vern l'autèntic limnògraf de Barcelona. Una
sola imatge era suficient per transmetre al
país una bona aproximació de la sequera
hidrològica. En canvi, la component mediam-
biental de la sequera és molt més complexa
de valorar perquè hi intervé un sistema viu
que intenta fer front a l'escassesa. De fet, ara
mateix és ben palesa la diferència de com-
plexitat entre el vessant hidrològic i el
mediambiental de la sequera. 

D'una banda, veient el nivell actual dels
nostres embassaments, és ja impossible
detectar la crítica situació de començaments
de primavera. La pluja ha estat tant abun-
dant que en alguns indrets ha plogut més

Figura 1
Mapa mitjà del maig de
2008 amb la H850 (línies)
i la T850 (colors). 

Figura 1
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durant la darrera primavera que en alguns
dels anys anteriors sencers. En canvi, en l'as-
pecte actual de l'entorn natural i, més con-
cretament, en els nostres boscos, la petjada
de la sequera és evident però heterogènia.
Durant els darrers anys hem observat, entre
d'altres fets, una reducció de la biomassa al
bosc. La situació s'havia anat agreujant i les
conseqüències eren més o menys visibles
arreu del país en forma de vegetació morta. 

En alguns indrets, com el de la fotografia 1
dels boscos de la riera de Merlès (Berguedà),
l'impacte és prou aparatós. La perspectiva
des del sota (foto 2) aclareix alguns dubtes
sobre la mortalitat arbòria. Els pins, en
aquest cas pi roig, són els més afectats,
mentre que els planifolis, roure martinenc
aquí, rebroten amb empenta després d'una
situació extenuant.

Efectivament, aquest estiu mortalitat i
frondositat conviuen al bosc i  hi conferei-
xen, en certs indrets i a mitja distància, un

fals aspecte tardorenc. Les conseqüències a
curt termini del final de la sequera han estat
excel·lents, recuperant cabals, hidratant bos-
cos i camps, retornant a la vida molts indivi-
dus situats al límit de la supervivència.

Des de la perspectiva hidrològica on, com
dèiem, tot és més senzill, ara hi ha una abso-
luta tranquil·litat. En canvi, al bosc, les con-
seqüències d'aquesta pluja tan abundant són
incertes. Més enllà de l'actual recuperació de
la vegetació, pot generar-se un excedent de
biomassa a nivell arbustiu i arbori poc soste-
nible quan tornin les condicions de normali-
tat, ja no necessàriament de sequera.

D'aquesta manera, alguns dels futurs pro-
blemes al bosc, per exemple episodis de
grans incendis en zones arbrades, podrien
estar més relacionats amb l'actual generalit-
zació de la frondositat, que no pas amb la
mortalitat puntual. Si fos així, però, la part
positiva és que aquest escenari queda encara
lluny en el calendari.
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Foto 2:
Detall de les capçades
arbòries a la riera 
Merlés.

En parlar de
sequera caldria
distingir entre
el component
mediambiental
i l'hidrològic

El primer són
els efectes
negatius que té
sobre el medi
natural i les
activitats
directament
relacionades

El segon sol
arribar més
tard, quan la
reserva d'aigua
comença a ser
insuficient per
afrontar la
demanda
propera dels
sistemes
d'abastament

Foto 2
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agenda

Fira del Bosc i la Fusta del Pallars Sobirà
13 i 14 de setembre de 2008
València d'Àneu

Curs pràctic de plagues ornamentals i forestals.
Reconeixement i eines de control per a la seva
gestió. Del 15 al 17 de setembre de 2008. Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
Solsona

Expobioenergía'08
16, 17 i 18 d'octubre de 2008  
Valladolid

Firefor 2008
Del 24 al 26 d'octubre de 2008
Braga (Portugal)

Water and Forests: a convenient truth? 
30 i 31 d'octubre de 2008  
Barcelona

Congreso Nacional del Medio Ambiente
Cumbre del Desarrollo Sostenible
De l'1 al 5 de desembre de 2008
Madrid

V Congreso Forestal Español 
Del 21 al 25 de setembre de 2009  
Àvila

XIII Congrés Forestal Mundial
Del 16 al 25 d'octubre de 2009
Buenos Aires (Argentina)

“Energías del siglo XXI.
De las energías fósiles
a las alternativas”

2008, 758 pp.
Gregorio Gil García
Coedició AMV Ediciones/Ediciones Mundi-
Prensa

La finalitat d'aquest llibre que aquí presen-
tem és descriure els mètodes actuals de pro-
ducció d'energia i mostrar el seu desenvolu-
pament al llarg dels últims anys. El llibre
recull les diverses formes de l'energia solar
directa -energia solar a baixa temperatura,
energia solar a alta temperatura i energia
solar fotovoltaica-, així com les energies
eòlica i hidràulica. 

També descriu l'energia produïda pel car-
bó, el gas natural i el petroli, l'energia
nuclear, la bioenergia, l'energia geotèrmica,
la cogeneració i la utilització de l'energia
elèctrica. Aquesta obra també dedica tres
capítols a energia: salut i medi ambient, la
sostenibilitat dels combustibles fòssils i la
integració energètica, respectivament.

L'autor del llibre, Gregorio Gil García, és
enginyer industrial i doctor en enginyeria
industrial. Ha tingut una àmplia experiència
en el camp de la construcció, en especial, en el
camp nuclear, així com en el món de la infor-
matització d'empreses i societats, i en la qua-
litat industrial, inclosa la qualitat total. Impar-
teix màsters en diverses universitats i
organitzacions sobre les matèries que tracta.

> Més informació a: Ediciones Mundi-Prensa.

“Energías del siglo XXI”.
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Els arbres monumentals, al web
de l’Observatori del Paisatge

http://www.catpaisatge.net/dossiers/arbres/ca
t/index.php
L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha
creat un nou espai al seu web
(http://www.catpaisatge.net) dedicat als
arbres monumentals i singulars que confor-
men el patrimoni paisatgístic col·lectiu.  És  el
dossier "Arbres monumentals i singulars". 

L'objectiu del dossier, que es pot consultar
en català, castellà, anglès i francès, és el de
difondre l'existència i la importància ecològi-
ca, històrica i simbòlica dels arbres monu-
mentals i singulars existents a paisatges de
tot el món. 

El dossier pretén recollir, classificar, orde-
nar i fer disponible d'una manera senzilla
aquelles iniciatives, centres, institucions,
notícies o llibres sobre els arbres monumen-
tals i singulars a Catalunya i a escala inter-
nacional. 

Aquest dossier està pensat per ser útil tant

per a persones especialitzades com per al
públic en general, es preveu que vagi crei-
xent i es vagi actualitzant de forma periòdi-
ca.

"Arbres monumentals i singulars s'afegeix"
al dossier existent sobre els paisatges de la
pedra seca, que des de la seva creació ha
anat incrementat el seu contingut a través
de la col·laboració d'institucions, entitats i
particulars.



om definiria transferència de
tecnologia en termes gene-
rals?

- La definició que m'agrada més és la
de posicionar coneixement innovador
en el sector corresponent que, en
aquest cas, seria el forestal. La parau-
la coneixement no és només tecnolo-
gia, sinó que va una mica més enllà i
la paraula posicionar perquè no és el
mateix tenir recerca en el sector que
obtenir-la en la forma més adequada i
que s'incorpori al sector correctament.
És a dir, que la recerca sigui aplicada i
dirigida i que arribi en la forma adient
i amb les necessitats corresponents. 

- Quins són els actors principals de
la transferència de tecnologia a
Catalunya?
- És fàcil dir que són aquells que fan
recerca i aquells que la reben, però
potser cal anar una mica més enllà, i
com que no és només tecnologia el
que cal transferir sinó tota la infor-
mació necessària per millorar el sec-
tor, penso que fa transferència del
coneixement qualsevol que pugui
generar aquest coneixement innova-
dor i estigui disposat a compartir-ho;
els centres de recerca, la indústria,
l'administració i els gestors, que tam-

bé tenen un coneixement que cal
transferir. 

- Així, es podria dir que és coneixe-
ment innovador tot el que ve de la
recerca i també ho és tot el que ve
del coneixement empíric? 
- Exacte, perquè es pot transferir d'u-
na empresa a una altra, d'una propie-
tat a una altra, d'una indústria a una
altra. Qui és capaç de crear coneixe-
ment innovador forma part del mateix
conjunt. Així mateix, com a principals
actors també hi ha els que reben el
coneixement per aplicar-lo al territori,
ja siguin els gestors, la indústria i les
empreses d'explotació. D'altra banda,
un altre tema important que cal tenir
en compte és determinar qui hi ha
enmig de tot això. Qui fa d'enllaç
entre els que generen informació
innovadora i els que l'apliquen? Evi-
dentment, hi ha els centres tecnolò-
gics, però aquí també hi ha el Centre
de la Propietat Forestal, l'Administra-
ció, perquè també pot tenir informa-
ció de les dues parts. És a dir, el conei-
xement dels centres d'investigació i el
coneixement de les necessitats que
pot tenir aquesta propietat. 

- En aquests moments, quines enti-

C

"La indústria, l’Administració i els gestors
també tenen un coneixement que cal transferir”

Cap de l’Àrea de Foment de la Gestió Forestal
Sostenible del Centre de la Propietat Forestal (CPF)

Cervera
Teresa

e n t r e v i s t a

Per Josep M. Tusell

Teresa Cervera, cap de
l'Àrea de Foment de la
Gestió Forestal Sostenible
del Centre de la Propietat
Forestal (CPF), és enginyera
forestal i diplomada en
ciències empresarials.
Treballa a l'Administració
forestal des de 1996.
Coordina les unitats de
gestió, planificació i ajuts
forestals del CPF i altres
més específiques com la
d'avaluació de programes
tècnics, d'aplicatius de ges-
tió forestal i la unitat de
transferència de tecnologia. 



tats fan recerca a Catalun-
ya?
- El Centre de Recerca Eco-
lògica i Aplicacions Forestals
(CREAF), el Centre Tecnolò-
gic Forestal de Catalunya
(CTFC), les universitats i
moltes altres entitats, però
també l'Administració ja que
disposa de força informació
generada al llarg dels anys.
A banda d'aquestes entitats,
també hi hauria els propie-
taris i/o empreses que han
fet una tasca de molts anys i
que la informació que tenen
és molt vàlida per recollir-la
i fer-ne transferència.  

- Així, seria de l'opinió que
a Catalunya hi ha centres
que fan investigació
potent, però que fa falta
aquest lligam perquè aquesta investigació
es pugui aplicar?
- Diria que falta potenciar el lligam. Aquest
lligam ja hi és i cada cop hi és més, però fal-
ta potenciar-lo per fer més eficient la trans-
ferència de tota aquesta informació, perquè
cal que arribi d'una forma adequada. 

- A què es refereix quan diu que la infor-
mació cal que arribi d'una forma adequa-
da?
- Al fet que es pot fer recerca bàsica o apli-
cada, però a l'hora de la veritat el que l'uti-
litza necessita tenir-la d'una altra manera
per poder ser entesa millor i poder-la aplicar.

- Quina és la tasca del Centre de la Propie-
tat Forestal en matèria de transferència de
tecnologia?
- Des dels primers anys de creació del Centre
de la Propietat Forestal ja es va començar a
veure la importància d'aquesta transferèn-
cia. Es van començar a fer cursos, jornades,
algunes parcel·les demostratives... La idea ja
hi era, però no va ser fins al 2004 que no es
va fer d'una forma més estructurada. Va ser
a partir d'aquest any que el Centre va apro-
var el Pla d'innovació i transferència de tec-
nologia.

- En què consisteix aquest Pla?
- Aquest Pla té quatre punts molt impor-
tants. Un, el primer que va sorgir, és que el
Centre fes una funció pont entre aquestes
entitats de recerca i els gestors. Així, en el
moment que es va elaborar aquest Pla d'in-
novació es va fer participatiu. Es van reunir
els diferents agents implicats -a nivell molt
petit, des del Centre- i a partir d'aquí es van
veure quines línies es podrien endegar per tal
de resoldre algun dels problemes que hi
pogués haver i al revés, veure quines parts de
la recerca podien ser traslladades a la propie-
tat. Aquest és un dels pilars bàsics del Pla.

- I els altres pilars?
- Els altres tres pilars del Pla d'innovació i
transferència de tecnologia són mantenir un
pressupost anual i continu al llarg dels anys;
donar continuïtat als estudis; i, finalment,
fer difusió del coneixement.

- Què es feia abans del Pla i quins objec-
tius es buscaven?
- Inicialment, per les necessitats que hi
havia en aquell moment, es feien jornades i
cursos. Després, es van crear un conjunt de
parcel·les demostratives perquè tots aquells
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propietaris que feien alguna actuació que
fos mereixedora de ser difosa entre els
mateixos propietaris la poguessin donar a
conèixer. Així, s'anaven recollint les dades de
les parcel·les i finalment es feia una jornada.
S'acabava sempre fent la transferència final
a través de la jornada o d'un curs. 
Després, es van començar a encarregar
alguns estudis a l'Institut de Recerca i Tec-
nologia Agroalimentàries (IRTA), al CREAF, al
CTFC, en general als centres d'investigació,
però aquí es va veure que hi havia una
necessitat molt important de donar conti-
nuïtat a tot això, d'estructurar-ho i de for-
malitzar-ho més. I a partir d'aquí es va apro-
var el Pla d'innovació i transferència de
tecnologia.

- Amb l'aplicació del Pla, hi ha hagut
algun canvi en com fer arribar el coneixe-
ment?
- Sí, de fet, està més estructurat. Qualsevol
activitat bàsica ha de tenir la seva correspo-
nent difusió. De fet, no es tanca el Pla anual
fins que no hi ha hagut una difusió corres-
ponent d'aquella activitat o d'una activitat
anterior.

- Actualment, com arriba aquesta transfe-
rència de tecnologia al territori?
Continuem fent jornades, cursos, publica-
cions,  llibres i, aquest últim any, s'ha reini-
ciat la xarxa de parcel·les demostratives.
També cal potenciar l'assessorament directe
al territori, a través dels tècnics forestals, fer
transferència directa a la propietat. 

- En aquests moments, quines línies de
recerca es porten a terme des del Centre?
- Ara s'està treballant en la recerca d'unes
orientacions de gestió forestal des del punt
de vista multifuncional, perquè siguin apli-
cades a nivell de finca, s'estudia la relació
entre gestió i biodiversitat i s'ha creat una
xarxa de parcel·les demostratives per analit-
zar la regeneració de masses, per conèixer la

millor gestió de les frondoses nobles i també
existeix un conjunt de parcel·les de pastures.
També es potencien nous aplicatius informà-
tics per a la millora de la recollida i ànalisi
de dades forestals.

- Finalment, centrant-nos en la necessitat
de millorar la competitivitat de les explo-
tacions, quines creieu que són les línies de
treball que caldria potenciar en els propers
anys?
- Suposo que fa falta potenciar millor qual-
sevol de les línies que puguin fer una millor
valorització del producte final i totes aque-
lles que comportin una major competitivitat
del sector. En aquest aspecte tothom coinci-
diria, però allò que és important és que es
faci una bona transferència del coneixement
en general perquè pugui arribar al silvicultor,
al gestor forestal, a la indústria o a l'empresa
explotadora. És a dir, que quan algú hagi de
prendre una decisió sobre què fer amb una
finca tingui tota la informació possible per
poder prendre la millor decisió en aquell
moment. I no només des del punt de vista
tècnic i tecnològic, sinó també des del punt
de vista financer, fiscal, normatiu i de proce-
diment administratiu. 

- Des de la seva perspectiva, com valoraria
l'esforç que es fa conjuntament en aquest
àmbit i quines creu que són les principals
mancances?
- En els últims anys s'ha avançat molt en
temes de transferència, però sí que falta
apostar-hi més. Cal estructurar millor tot el
procés que condueixi a una transferència de
tecnologia més eficient. Per exemple, es
necessita generar un àmbit participatiu on
es pugui portar a terme aquest debat o con-
sens, on apareguin aquestes necessitats i en
el qual la indústria i la propietat s'hi involu-
crin més. En definitiva, falta una mica més
de participació de tot el sector perquè real-
ment es transfereixi el que es necessita en
tot moment. 
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