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Propietat privada, tradició, responsabilitat i compromís

A

rrel dels darrers incendis del Baix Empordà i dels debats posteriors, sembla indicada una reflexió sobre el moment en el que vivim i sobre el discurs vers la responsabilitat en la gestió del
bosc. Un patrimoni que, en molts casos, ens ha estat llegat i que no per abundant (el 50% de
Catalunya) és ben conegut per una gran part de la població: el bosc.
El primer que sorprèn habitualment a l’urbanita quan es parla de boscos, és saber que aquell espai
obert, verd i ple de vida, té un propietari/a. Des de la lògica urbana no és gens estrany trobar qui pensa
que fora de les parets de casa o de la tanca del jardí, es troba en un espai públic on – al marge de camps
i pagesos - hi ha un paisatge de fotografia en el que la mà de l’home poc o gens hauria d’actuar. Una
conseqüència d’això és la manca de consciència sobre dos aspectes importants que sempre hem reivindicat i que, més sovint, entre tots hauríem d'explicar: la necessitat d’impulsar-ne la gestió i també l'aprofitament econòmic i el paper fonamental dels propietaris forestals en aquesta tasca.
I aquí, un apunt important! - quan ens definim com a propietaris, que ho som, deixem de costat el
més important i precisament el que ens caracteritza: som silvicultors. Dipositaris d'un coneixement i
d'una tradició que incorpora al dret de propietat, la responsabilitat i el saber fer.
Avui però, l’ús de paraules com gestió i sostenibilitat s’ha generalitzat de forma que, en no poques
ocasions, el seu significat es desdibuixa i perd part de la seva força o sentit. Encara avui, el món forestal
pateix la ressaca d’un moviment ecologista molt crític amb un model de desenvolupament econòmic
que ha generat greus problemes ambientals. L’extrapolació de problemàtiques d’altres indrets (la desforestació per exemple), la generalització d’un model de desenvolupament fonamentat en el consum
intensiu de combustibles fòssils i al voltant de les ciutats, ens ha abocat a la pèrdua de tota una indústria, una tradició vinculada a l’aprofitament del bosc, i ha portat a oblidar, i fins i tot a criminalitzar, l’explotació i l’ús de productes (fustes i llenyes) que històricament han estat essencials pel desenvolupament
de la nostra societat i que, fins a mitjans del segle passat, feien possible la inversió i el bon funcionament
d’una activitat molt condicionada pel llarg termini inherent al creixement del bosc.
Les dificultats en àmbits com la salut, l'educació, l'atur i el soroll mediàtic que porta un moment d'incertesa i canvis com l'actual, ho tapen gairebé tot; però això no pot servir d'excusa per no avançar en un
debat madur i seriós sobre el món forestal. Explicar bé i insistir en la responsabilitat compartida que, a
través de les nostres administracions i colze a colze amb els silvicultors, hem d’assumir per fer front a la
inversió en la gestió i millora del que és una senya d'identitat i una riquesa del nostre país, ha de ser una
prioritat. Invertir al bosc és invertir en crear llocs de treball, en equilibri territorial, en millora de la qualitat dels nostres rius, de l'aire, en biodiversitat, etc. Com a silvicultors hem de posar en valor el nostre
paper, però també hem de construir complicitats amb el conjunt de la ciutadania i amb les diferents
administracions, per fugir d'una tradició legisladora que ha acabat socialitzant els beneficis i privatitzant
els costos de la gestió del bosc. És un repte de país i un deure que no podem defugir!

Rossend Castelló
President del
Consorci Forestal
de Catalunya

Tauler d’avisos
Per tots aquells socis que teniu la quota
domiciliada en una entitat bancària, us
demanem i agrairem que, en cas d’haver
sofert algun canvi en les vostres dades bancàries, ens n’informeu per tal d’evitar tràmits i
despeses innecessàries en la propera domiciliació de la vostra quota. Aquesta es farà
efectiva durant la primera quinzena de gener.
Ho podeu fer a través del telf. 972 84 27 08 o
a consorci@forestal.cat

Ja ha sortit publicada la nova ordre de
simplificació de la redacció dels Instruments d’Ordenació Forestal (Plans Tècnics
de Gestió i Millora Forestal i Plans Simples
de Gestió Forestal). Si encara no el teniu
redactat o en breu s’acaba la vigència del
que teniu, ara és una bona oportunitat per
planificar la gestió de la finca d’una manera senzilla i eficient.
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L’

Josep M. Tusell i
Armengol
Enginyer de Forests
Responsable de
l’Àrea Tècnica del
Consorci Forestal
de Catalunya.

execució d’una reforestació és una tasca
que requereix d’una planificació acurada doncs es tracta de garantir l’assoliment dels objectius plantejats per una inversió,
els beneficis de la qual, seran recollits a llarg termini. En aquest sentit, es podria dir que realitzar
una reforestació és un regal per a les futures
generacions. Per aquest motiu i per a assolir l’èxit
de la reforestació és molt important que, abans
de la seva execució, tinguem molt clars els objectius de la mateixa, les característiques de la seva
localització, el tipus de material vegetal a
implantar, com han de ser els treballs d’execució
de la plantació i els treballs de manteniment i
seguiment de la mateixa.
Es podria dir que els passos per a executar una
reforestació són:
· Abans de la reforestació: anàlisi i determinació
dels objectius, què es vol produir, identificació i
diagnòstic de possibles dificultats i limitacions de
la zona, elecció del material vegetal i programació de l’execució.
· Preparació de la repoblació: preparació i adequació del terreny abans de la plantació.
· Realització de la plantació: instal·lació del
material vegetal.
· Mesures a prendre per al manteniment de la
reforestació: aquestes poden ser immediates
(col·locació de “mulching”) o bé preveure els
futurs treballs de manteniment de l’estrat herbaci i arbustiu per evitar la competència excessiva.

1. Abans de la reforestació
Aquest punt de reflexions prèvies a la reforestació és molt important, doncs serà el fonament de
la presa de decisions per als posteriors passos i
que ens asseguraran en gran mesura l’èxit o el
fracàs de la reforestació.
Primer de tot cal tenir ben clars quins són els
objectius prioritaris, tot especificant quins seran
els principals productes (mercat final de la fusta
produïda) i altres possibles produccions (espècies

acompanyants, altres productes forestals no fusters, etc). Habitualment, el principal objectiu de
tota reforestació és la producció de fusta de qualitat, amb l’objectiu de recuperar la inversió inicial amb la venta, a final de torn, d’un producte
que assoleixi un bon preu de mercat. La determinació dels objectius de la reforestació afectarà
decisions posteriors com és el cas de l’espècie
(una sola espècie principal o si hi ha espècies
acompanyants), el marc de plantació, els futurs
treballs de manteniment, etc.
En segon lloc cal analitzar les condicions de la
zona a reforestar. Aquí cal estudiar la superfície
total, la seva accessibilitat, l’altura, el relleu, la
tipologia del sòl (pH, presència de matèria orgànica, profunditat, textura, estructura i capacitat
de retenció d’aigua), el clima de la zona (pluviometria, temperatures extremes i possibilitats de
gelades tardanes i/o primerenques). Tots aquests
aspectes afectaran decisions com el material
vegetal a utilitzar, l’època de plantació i les possibles maneres com s’executaran els treballs de
reforestació.
Un cop es tinguin aquests factors clars, cal
començar a determinar el material vegetal que es
farà servir per assegurar l’èxit de la reforestació:
la procedència (per controlar l’origen genètic del
material) i la presentació de la planta (d’una o
més sabes, a arrel nua o amb contenidor forestal).
Cal implantar un material vegetal amb una genètica adaptada a les condicions ambientals (tipus
de sòl i climatologia) que es trobarà la planta a la
seva nova ubicació. En cas contrari, la reforestació tindrà dificultats en prosperar segons els
objectius marcats o simplement pot fracassar.
Actualment tots els vivers que produeixen material vegetal són coneixedors dels diferents orígens
de la planta ofertada, i per tant, és fonamental
demanar-los que especifiquin quin és l’origen o
la regió de procedència del material vegetal per
triar la regió de procedència amb les condicions
més semblants a la zona a reforestar i assegurar
al màxim l’adaptació de la planta.

7

article de fons
catalunyaforestal
Novembre de 2013

La importància de la correcta elecció de la regió de
procedència ve motivada per:
· La quantitat de fusta produïda: s’estima un guany
en volum del 10 al 30% simplement per l’elecció
d’una regió de procedència adaptada a les nostres
condicions. Això pot implicar una reducció del torn
de tallada.
· La qualitat de la fusta produïda: hi ha diferències
importants entre procedències bones i dolentes que
influencien sobre els futurs usos de la fusta, i per
tant sobre el seu preu de mercat. Una bona procedència ha d’oferir principalment una bona rectitud
del tronc, branques fines i amb una inserció perpendicular al tronc, una forta dominància apical per evitar bifurcacions i una bona poda natural.
· La gestió forestal: una millor qualitat de plantes
permet plantar a marcs de plantació menors, fet que
implica menors costos de plantació, l’estalvi d’una
primera aclarida i la possible mecanització dels treballs de manteniment. Addicionalment, els bons
creixements de la planta de bona qualitat també
poden evitar algun any de neteja i desbrossada.
· Finalment, cal preveure com es farà la reforestació, amb quin disseny (marc de plantació i orientació), amb quina metodologia (preparació del terreny
i preparació dels forats) i amb quina cronologia dels
treballs.

ment de les noves plantes. El moviment del sòl provoca una textura ideal per a facilitar el creixement i
bon desenvolupament del sistema radicular de les
noves plantes i produeixen un trencament de possibles capes compactades i faciliten la infiltració de
l’aigua. Sigui quin sigui el sistema triat, l’objectiu és,
amb el mínim cost possible, preparar un volum de
sòl suficient per a facilitar la instal·lació, la supervivència i el creixement de les noves plantes.
En aquest sentit, el sistema tradicional de clot
manual s’ha vist àmpliament superat pels resultats
de reforestacions on es realitza un clot mecanitzat
(pala de retroexcavadora que fa el forat i el torna a
tapar amb la mateixa terra) el qual assegura un
volum útil de sòl proper al metre cúbic per la planta i
lliure d’altres arrels. En zones amb forts pendents,
existeix maquinària com la retroaranya, la qual està
adaptada per a fer aquestes feines amb pendents
superiors al 50%. En zones planeres, aquest treball
del sòl es pot realitzar mitjançant tractor agrícola
adaptat a feines forestals, mitjançant un subsolat
total o un subsolat per línies de plantació.

2. Preparació del terreny
Abans de plantar el material vegetal cal una preparació prèvia del terreny que, per una banda ens facilitarà les feines i per altra, ens garantirà una major
supervivència i adaptació de les plantes en els propers anys.
Per assegurar la viabilitat de la nova reforestació
és fonamental posar a disposició de les noves plantes
un volum generós de terra descompactada, disgregada i airejada de manera que puguin satisfer les
seves necessitats de sòl lliure d’arrels d’altres espècies
ja instal·lades que, en els primers anys de plantació,
competiran amb avantatge pels nutrients i pels
recursos hídrics davant les noves plantes introduïdes.
En funció de les condicions del terreny (bàsicament en base al pendent i a la presència de soques i
restes de brancada de l’anterior massa forestal) es
pot realitzar una preparació del terreny de forma
localitzada als punts o línies on aniran les noves
plantes o bé una preparació total de la zona de plantació.
Amb les darreres experiències en reforestacions
s’ha comprovat que remoure mecànicament volums
>0.5 metres cúbics de sòl afavoreix el desenvolupa-

Taula 1. Costos de diferents sistemes de preparació del
terreny per una superfície equivalent a 1 ha.
Sistema mecanitzat

Pendent

Subsolat

Suau

Giratòria de cadenes Mig
Retroaranya

Alt

Cost total Cost Unitari
(€)
(€/forat)
500,00
0,4
950,00

1,53*

1.050,00

1,68**

* cal tenir present que aquestes dades s’extrapolen d’una
experiència pràctica en que es van fer 310 forats a un
marc de plantació de 4x4m (aprox. 0.5 ha) amb un cost
real de 1.53 €/forat. Per comparar les dades amb les altres
experiències s’han extrapolat aquestes al fet de fer els treballs en una hectàrea.
** experiència duta a terme en una plantació de pi insigni
a la comarca de la Selva per una superfície d’una hectàrea
i 625 forats (marc de plantació de 6x3m).

Fotografia 1. Retroaranya treballant en
una reforestació de
pins insignis.
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3. Realització de la plantació
Un cop ja tenim la parcel·la preparada i ja hem
seleccionat la regió de procedència de la nostra
planta, ja es pot adquirir el material vegetal.
Abans però cal saber que als països de la UE els
materials de reproducció (llavors, pinyes, parts
de plantes i plantes senceres) estan classificades
en diferents categories. Segons el RD 289/2003,
de 7 de març, sobre la comercialització dels
materials forestals de reproducció, els materials
forestals de reproducció es divideixen en les
següents categories:
Identificats (etiqueta groga): materials de
reproducció obtinguts de materials de base
que poden ser o bé una font de llavors, o bé
un rodal situat dins d’una única regió de procedència i que satisfan les exigències que
estableix l’annex II del RD 298/2003.
Seleccionats (etiqueta verda): materials de
reproducció obtinguts de materials de base
que es corresponen amb un rodal situat dins
d’una única regió de procedència, que hagin
estat seleccionats fenotípicament a nivell de
població i que satisfan les exigències que
estableix l’annex III del RD 298/2003.
Qualificats (etiqueta rosa): materials de
reproducció obtinguts de materials de base
que es corresponen amb plantacions llavoreres, progenitors de famílies, clons o barreges
de clons, els components dels quals han estat
individualment seleccionats fenotípicament i
satisfan les exigències que estableix l’annex IV
del RD 298/2003. No és estrictament necessari
que s’hagin iniciat o acabat els assajos.
Controlats (etiqueta blava): materials de
reproducció obtinguts de materials de base
que es corresponen amb rodals, plantacions
llavoreres, progenitors de famílies, clons o
barreges de clons. La superioritat del material
de reproducció ha d’haver estat demostrada
mitjançant assajos comparatius o estimada a
partir de l’avaluació genètica dels components
dels materials de base. Els materials de base
han de satisfer les exigències que estableix
l’annex V del RD 298/2003.
Pel que fa als tipus de planta que produeixen els
vivers, es pot diferenciar entre:
- plantes a arrel nua: aquestes estan cultivades
directament al sòl i s’arrenquen per a la seva

comercialització. La seva presentació sol ser a
manats. Poden ser plantes d’una o dues sabes. Si
passat el primer any no s’han arrencat, cal realitzar un repicat al mateix viver tot passant una
ganiveta horitzontal amb l’objectiu d’evitar un
gran desenvolupament de l’arrel pivotant i promoure un generós sistema radicular en els primers 15 cm de profunditat. Si alhora es vol
donar més espai a les plantes, el repicat es pot
fer tot arrencant les plantes i tornant-les a
plantar a menor densitat.

Fotografia 2. Planta de
pi marítim a arrel nua

Fotografia 3. Planter de pi insigni d’un any per fer a arrel nua

- plantes amb pa de terra o en contenidor:
es tracta de plantes produïdes en safates o
alvèols forestals de diferents capacitats els
quals contenen turba i altres materials com
escorces o fibres de coco. La planta és entregada amb el contenidor, el qual s’ha d’extreure abans de la plantació. Les principals
característiques dels contenidors són el
model i volum (testos individuals generalment de gran volum o safates amb múltiples
alvèols amb volums més petits), les dimensions, la forma, l’existència d’un sistema de
repicat a l’aire i la presència d’estries que
eviten l’enrotllament de les arrels.
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Taula 2. Característiques dels principals contenidors i safates.
Contenidor

Volum

Individuals
(testos)

>0.5
litres

Alvèols
(safates)

Fotografia 4. Planta de pi pinyer d’un any en safata forestal.
(Autor: Miquel Segarra, FC).

Fotografia 5. Planta de pi blanc
d’un any amb pa de terra.
(Autor: Miquel Segarra, FC).

Avantatges i inconvenients de cada sistema:
- Condicions de producció: normalment les
plantes produïdes en safates han crescut a
l’interior d’hivernacles i per tant amb les condicions de temperatura, humitat i pluviometria controlades i per tant, en certa manera
artificialitzades. Les plantes a arrel nua han
estat produïdes directament al sòl i probablement amb les mateixes condicions o similars
a les de la zona de plantació.

Fotografia 6. Plantes d’alzina surera d’un any d’edat produïdes
en hivernacle

Dimensions

Forma

Sistema de
repicat

Estries anti
enrotllament
d’arrels

Altura: 8-25 cm
Diàmetre: 10-20 cm

Cilíndrica

Sí
(amb peus porta
testos)

Sí

90-400 Altura: 8-16 cm
cm3
Diàmetre: 4-9 cm

Quadrada

Sí

Sí

- Execució de la plantació: el transport i maneig
de plantes a arrel nua és més senzill i fàcil d’efectuar
que no pas el transport i moviment de safates per la
zona de treball, reduint els costos de plantació i
augmentant els rendiments.
- Terminis de plantació: la planta a arrel nua
requereix de ser plantada amb una certa immediatesa després de ser arrencada. La planta amb safata
té més marge per a la plantació tot i que cal evitar
que la turba quedi massa seca tot fent regs diaris.
- Època de plantació: la planta amb alvèol té un
període de plantació més llarg que no pas les presentades a arrel nua. El pa de terra permet allargar
la plantació alguns mesos suplementaris doncs la
planta disposa de les reserves del pa de terra per iniciar l’adaptació.
- Supervivència: per espècies de difícil arrelament
és recomanable la plantació amb pa de terra.
- Cost de la planta: la planta a arrel nua sol ser
més econòmica que la planta amb pa de terra.
Punts importants per una bona elecció entre planta
produïda en safata (pa de terra) o plantes produïdes
a arrel nua:
- En general, les coníferes permeten, sense problemes, la seva producció a arrel nua i amb pa de
terra. Les frondoses però, prefereixen la producció
amb pa de terra.
- La qualitat de les plantes produïdes en safates o
amb pa de terra depèn en primera instància del
contenidor, però també de la qualitat del substrat
utilitzat (porositat, capacitat de retenció d’aigua, ...),
de la tècnica de cultiu (regs i fertilitzacions) i de l’eficàcia del sistema de repicat.
- Volum del contenidor. Aquest ha d’estar adaptat al període de cultiu i a la mida requerida de la
planta. En les zones mediterrànies com la nostra, de
condicions moltes vegades difícils, el volum ideal és
el de 400 cm3, ja que redueix els riscs d’espiralització
de les arrels i assegura una major supervivència i
creixement de la planta.
- Volums de contenidors més petits (200 cm3) són
més indicats per zones més temperades.
- Com menor és el volum del contenidor, menor
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és el temps que la planta pot estar-hi. Es calcula
que per volums de 200 cm3, el temps de producció de la planta no hauria de superar l’any (per
evitar problemes de malformacions a les arrels).
- Per plantacions tardanes, és preferible utilitzar planta amb pa de terra, doncs al tenir el sistema radicular protegit pel pa de terra ajuda a la
seva supervivència quan arribin condicions més
difícils per a la nova planta.
La qualitat del material vegetal
Aquest és un aspecte molt important per determinar si el material vegetal escollit és apte o no
per a la reforestació. Cal tenir en compte aspectes
tant quantitatius (edat i mida) com qualitatius
(estat físic de les arrels i de la part aèria).
Aspectes quantitatius:
-L’edat: és important utilitzar planta jove (1-2
anys), doncs la capacitat de regenerar sistemes
radiculars és menor a mesura que la planta té
més edat. En cas de tenir plantes de la mateixa
mida, sempre triarem les més joves (presenten
majors creixements).
-La mida de la planta es refereix a les dimensions en altura i al diàmetre del coll de l’arrel. Per
una mateixa edat, sempre és preferible utilitzar
les plantes més vigoroses, ja que com més vigoroses siguin, més altes seran i majors creixements
tindran. D’aquesta manera ens estalviarem de
realitzar algun manteniment els primers anys
doncs les plantes s’escaparan abans del possible
ofec de la vegetació adventícia. Alhora, a major
creixement també ens augura majors creixements en fusta i menors operacions de poda. Un
altre motiu per utilitzar plantes altes és la facilitat
en trobar la seva ubicació durant les tasques de
manteniment, principalment desbrossades. En cas
d’utilitzar planta petita ens caldrà marcar la seva
ubicació amb tutors, fet que encarirà la plantació.
En qualsevol cas, han de ser plantes equilibrades
entre la seva part aèria i la part subterrània amb
un coll de l’arrel amb un diàmetre suficient que li
confereixi estabilitat i bones aptituds per superar
la plantació.
Aspectes qualitatius:
-Com ja s’ha dit, cal que siguin plantes equilibrades formades per un sistema radicular ben
format i una part aèria de qualitat.
-El sistema radicular ha de ser abundant, ben
format i concentrat en el coll més que no pas a

les arrels pivotants de grans dimensions. Una
planta amb infinitat d’arrels fines que provenen
del coll de l’arrel i de les arrels pivotants té major
probabilitat d’èxit que una planta amb poques
arrels fines. En funció del substrat utilitzat tindrem un millor o pitjor sistema radicular. Sòls
arenosos afavoreixen sistemes radiculars ben
ramificats, mentre que sòls més aviat argilosos
tendeixen a produir sistemes radiculars menys
ramificats i més gruixuts.
La importància de la part aèria radica en la
futura conformació del tronc de l’arbre. La tija ha
de ser recte sense bifurcacions, sense ferides ni
necrosis i ha de presentar una lignificació correcte amb una guia terminal en bon estat que
garanteixi un bon creixement futur.
A més d’aquests aspectes qualitatius i quantitatius de la planta, també son importants aspectes
de maneig de la mateixa per assegurar l’èxit de la
reforestació. L’estat físic inicial de les plantes, així
com les bones pràctiques durant i després de la
plantació tenen molta importància per al seu
arrelament. Cal conservar les plantes fresques fins
a la seva plantació, tot evitant la seva exposició al
sol i a l’aire que poden produir lesions irreversibles
al material vegetal. Un cop executada la plantació
cal preveure la instal·lació de protectors per evitar
els danys d’espècies cinegètiques. És un fet que la
introducció d’espècies forestals en una plantació
atreu exageradament la fauna salvatge, produint
danys que poden hipotecar l’èxit de la plantació.
Actualment hi ha una gama de tubs protectors
molt àmplia que moltes vegades fa difícil de triar
el model òptim per a protegir la planta i que
alhora no afecti el desenvolupament equilibrat
(part aèria i part subterrània) de la planta. La
principal diferència del material és la quantitat de
llum que deixen passar i la capacitat de provocar
en major o menor mesura el que es coneix com
“efecte hivernacle”.
Els protectors amb millors resultats són:
-tubs de malla plàstica de grans forats: aconsellables per frondoses i coníferes adultes.
-tubs de malla plàstica de petits forats: produeixen un efecte tallavent i es poden utilitzar
en totes les espècies.
-tubs hivernacle: el clàssic protector opac de
doble paret alveolar. Es pot utilitzar en frondoses amb forta dominància apical, tot i que té
tendència a provocar desequilibris importants a
la planta.
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Fotografia 7. Tub de malla plàstica de petits forats (esquerra) i
tub hivernacle (dreta)

4. Mesures de manteniment
I finalment, si volem garantir l’èxit de la
reforestació cal garantir el manteniment tot
evitant la competència de les males herbes.
Si s’abandona completament la plantació a

la competència de la vegetació natural,
aquesta corre el risc de desaparèixer. Cal
protegir els arbres i aquesta protecció es pot
fer des del primer moment de la plantació
(amb la instal·lació de “mulching”) o bé amb
treballs de desbrossada (física o química
amb herbicides) durant els primers anys de
la plantació.
El “mulching” consisteix en la instal·lació
d’un material que forma una pantalla que té
per objectiu impedir el desenvolupament de
les males herbes, limitar la pèrdua d’aigua del
sòl i regular la temperatura del sòl. Evidentment és una pràctica que implica una major
despesa econòmica (de material, però sobretot
de mà d’obra) inicial, però que dóna resultats
esperançadors en experiències que s’estan
duent a terme en l’actualitat.
Pel que fa a la desbrossada, aquesta pot
ser mecanitzada o química, en funció de si
s’usa una desbrossadora mecànica o s’apliquen herbicides químics respectivament. En
el primer cas, el tractament pot ser per línies
o en tota la superfície de la plantació. En el
cas de la utilització de productes químics se
solen fer tractaments localitzats per evitar
incrementar exageradament els costos dels
treballs.
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El Consorci es reuneix amb el Conseller Josep M. Pelegrí
El dia 9 de setembre i continuant amb la
línia de diàleg sovintejat i col·laboració que
es manté amb la Conselleria d’Agricultura, el
president i el secretari general del Consorci,
Rossend Castelló i Joan Rovira, respectivament, es van reunir amb el Conseller i amb el
director general de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares, per tractar, entre
altres, la necessitat d’accelerar dos temes
que considerem fonamentals:
- En primer lloc, l’aprovació del decret d’aprovació dels Estatuts i el Règim intern del Centre
de la Propietat Forestal (CPF). Una assignatura

pendent des de l’aprovació de la llei del CPF el
juliol de 1999 i que és fonamental pel normal
funcionament de l’administració forestal més
propera als propietaris privats.
- L’impuls de la proposta d’establiment
d’una bonificació fiscal per incentivar les
inversions en gestió forestal sostenible. Iniciativa que va avançant lentament a nivell
de Govern i que, amb el recolzament de la
Conselleria, es vol traslladar al grup parlamentari català a Madrid, doncs és l’Estat qui
té la capacitat normativa per desenvolupar
plenament la proposta.

Experts francesos en el castanyer visiten Catalunya
Els dies 24, 25 i 26 de setembre experts francesos del Grup Nacional del castanyer de l’Institut
de Desenvolupament Forestal (IDF) van celebrar
la seva trobada anual al sud de França. El darrer
dia de les jornades, i acompanyats pel responsable tècnic del CFC, Josep M. Tusell, van visitar la
serradora MADEGESA a Santa Coloma de Farners. Tot seguit es van desplaçar fins a la Casa
del Bosc on, amb la presència de propietaris
forestals, es va organitzar un debat sobre la
gestió del castanyer a banda i banda dels Pirineus i sobre com fer front a les diferents plagues i malalties (sobretot la vespeta i el xancre)
i altres afectacions com és el canvi climàtic
sobre les masses de castanyer. També es va parlar sobre les utilitats actuals i potencials de la
fusta de castanyer.

El Consorci es reuneix amb la indústria i el DAAM per regular
la recol·lecció de pinya a Catalunya
El passat 17 d'octubre el CFC es va reunir amb
la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat i amb els representants de la indústria de
la pinya i del pinyó per al desenvolupament
d’una normativa que reguli l’aprofitament i
comercialització d’aquest producte.
Des del CFC es vol felicitar la iniciativa d’agrupar tant productors com industrials, doncs
la problemàtica de la recollida il·legal ens
afecta a tots dos sectors. Fruit de la reunió,
que va ser un primer intercanvi d’impressions,
en va resultar la necessitat de plantejar pro-

postes que impedeixin la compra-venda de
pinyes obtingudes il·legalment, així com de
realitzar controls sobre l’origen de les pinyes
comercialitzades i el destí de part de les pinyes
recollides a Catalunya.
Els dos sectors representats a la reunió van
demanar a l’administració el seu compromís i
un major esforç pel que fa a vigilància de la
mobilització d'aquest producte abans de la
temporada legalment establerta per a la seva
recol·lecció, i també van proposar la creació
d’una taula de la pinya i el pinyó de Catalunya.

13

activitat
catalunyaforestal
Novembre de 2013

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua rep al Consorci
El president del CFC, Rossend Castelló, acompanyat
d’Enric Planas, representant del CFC al Gironès, i de
Josep M. Tusell, responsable tècnic, es van reunir, el
passat 23 d’octubre, amb el sr. Jordi Agustí Vergés,
director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
La reunió va ser molt positiva i va servir per
exposar al nou director de l’ACA la problemàtica de
la gestió dels boscos de ribera i de la seva zona
d’influència. Com a resultat concret de la reunió, es
va convenir la necessitat d’iniciar l’abans possible
els tràmits per tancar i signar el conveni que ja hi
ha redactat entre la Direcció General, l’ACA i el
Centre de la Propietat Forestal, així com agilitzar la
creació del comitè de seguiment en el qual hi participa el CFC.

Reunió amb Agustí Serra, DG d’Urbanisme, per demanar canvis
que facilitin la dinamització de massissos abandonats
El passat 24 d’octubre, i arrel de la trobada amb el
Conseller Santi Vila, Rossend Castelló, president
del CFC; Xavier Alfaras, representant del CFC al
Centre de la Propietat Forestal, i Joan Rovira,
secretari general; van tenir una reunió amb el
Director General d’Urbanisme, Agustí Serra, per
reivindicar un canvi de plantejament pel que fa al
tractament d’una part important del nostre territori que es caracteritza pel despoblament i l’abandonament de l’activitat agrària i forestal.
Des del Consorci demanem una política de
foment a la recuperació i millora del patrimoni
arquitectònic en l’àmbit rural amb les masies com
a part fonamental del mateix per tal de fixar-hi
població, permanent o no. Una proposta que ha
de tenir en compte la necessitat d’un enfocament
adaptat a les particularitats dels diferents massis-

sos i comarques, a l’hora que faci possible un
desenvolupament sostenible evitant plantejaments extremistes (evitar l’abús sense caure en
limitacions o restriccions poc o gens justificades).
Es tracta de combinar l’increment de la presència
humana, amb la cura, qualitat ambiental i dinamització econòmica del territori.
En resposta a la nostra inquietud, Agustí Serra
va proposar la participació del Consorci en una
Ponència del No Urbanitzable creada en el sí de la
direcció general, per la revisió i millora de la normativa urbanística que afecta al mateix. Des d’aquí, donem l’enhorabona a la invitació de la DG i
us comuniquem que treballarem en la creació d’un
Grup de Treball per concretar i fer el seguiment de
les línies de treball i propostes a analitzar i debatre
en tema d’urbanisme.

El Consorci participa en el Comitè d’Organització de la IV Semana
Forestal Mediterránea
La IV SFM és un gran esdeveniment de caràcter bianual i internacional que aglutina la secció de boscos
mediterranis de la FAO, amb Estats, centres de recerca i altres organitzacions publiques i privades, que
tenen com a denominador comú el treball per a la
defensa del bosc mediterrani a costat i costat del
mar que li dóna nom. A proposta del president del
CTFC i Conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí, l’any
2014 aquesta trobada tindrà lloc a Catalunya.
Joan Rovira, en representació del Consorci i de la

Confederació d’Organitzacions de Silvicultors de
l’Estat Espanyol (COSE), participa activament en el
Comitè d’organització per defensar tant el paper
fonamental de la propietat privada en els països del
Nord de la Mediterrània, com la necessitat de focalitzar els esforços en la necessitat de dinamitzar l’economia del bosc i impulsar nous plantejaments i
estratègies que facin possible la gestió sostenible
d’un ecosistema fràgil però fonamental també des
del punt de vista social i ambiental.
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Resultats finals de la prova pilot
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de captura massiva

per al control del
(Coraebus undatus). Campanya 2013

Josep M. Tusell i
Armengol
Enginyer de Forests.
Responsable tècnic
del CFC.
Roser Mundet i Juliol
Enginyera de Forests
del CFC.

D

urant la primera quinzena de juny es
va posar en marxa per segon any consecutiu l’experiència de captura massiva del corc del suro mitjançant la instal·lació de
les trampes. A la revista Catalunya Forestal
núm. 114 (novembre 2012) ja es descriu la plaga i els seus danys així com els resultats de la
campanya de captura massiva de l’any 2012 i al
Catalunya Forestal 116 (juny 2013) ja es relatava l’inici de la campanya d’enguany.
Amb l’objectiu de tenir dades concretes del
funcionament de la prova pilot de captura
massiva del corc del suro, el Consorci Forestal
de Catalunya amb el suport de la Diputació de
Girona i la Diputació de Barcelona, ha fet el
seguiment d’un 35% de les trampes instal·lades,
la qual cosa suposava fer-ho en 395 trampes de
les 1.123 trampes instal·lades (veure criteris de
selecció al Catalunya Forestal 114), i ha facilitat
les dades a la Direcció General de Medi Natural
i Biodiversitat per tal de valorar els resultats
aconseguits pel que fa al funcionament de la
trampa i, a més d’estudiar l’evolució de captures, poder estudiar la conveniència de continuar
amb aquesta experiència en els propers anys.

lació de la trampa, exposició (N, S, E o W),
any de pela del suro, qualitat d’estació,
composició específica (homogènia o heterogènia), alçada del matoll i fracció de
cabuda coberta del matoll.
Prendre les coordenades dels punts de
col·locació de les trampes (GPS).
Renovar els difusors de les trampes .
Netejar les trampes perquè no hi quedin
fulles o molts insectes atrapats i tornar a
posar cola, per garantir el correcte funcionament de la trampa.
Recol·locar la trampa, si s’escau, en la seva
correcta posició (casos de caigudes, vandalisme).
2on) Als 45 dies després d’haver renovat el
difusor (a partir de finals de setembre):
Fer recompte del nombre de Coraebus
undatus atrapats a cadascuna de les
trampes.
Retirar les trampes i els difusors del bosc.

Taula 1. Distribució final de les trampes en les
quals s’ha fet el seguiment
Zona
Comarca
surera
Gavarres-Ardenya Baix Empordà
Gironès
La Selva
La Selva
Montnegre
La Selva
Vallès Oriental
TOTAL

Núm. de
trampes
76
206
113
395

El seguiment realitzat des del CFC ha consistit en:
1r) Als 45 dies després de la instal·lació de
les trampes (finals de juliol):
Fer recompte del nombre de Coraebus undatus atrapats a cadascuna de les trampes.
Prendre les següents dades d’interès: Inso-

Fotografia 1. Tasques de revisió i manteniment de les
trampes desenvolupades l’any 2013.
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RESULTATS
S’adjunta la taula amb els resultats de captures finca per finca.
Finca

Comarca

Can Tordera
Sant Segimon del Bosc
Fogueres de Montsoriu
El Resic i Can Puig
La Mola
Can PLanella
Sant Climent
Molfulleda
Can Burgada
Can Llac
Fitor
Can Xifré
Ca l’Arabla de Montnegre
Can Puigverd

La Selva
La Selva
La Selva
La Selva
La Selva
La Selva
La Selva
La Selva
Maresme
Baix Empordà
Baix Empordà
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Vallès Oriental

TOTALS

Trampes
1r
2n
amb
Data
recompte
recompte
seguiment
14
2
01/08/2013
0
3
21
30
01/08/2013
79
13
40
06/08/2013
15
18
20
01/08/2013
11
6
25
02/08/2013
30
9
20
05/08/2013
1
1
17
02/08/2013
33
16
40
02/08/2013
37
56
38
19/07/2013
30
15
36
06/08/2013
19
5
40
05/08/2013
38
24
40
25/07/2013
66
14
30
31/07/2013
5
2
5
31/07/2013
395

CONCLUSIONS
L’índex de captura de les trampes durant tot el
període ha estat de 1’4 individus per trampa de
mitja, repartides de forma desigual en funció del
moment de recompte. Aquesta xifra de captures
assolida aquest any, és molt superior al volum de
captures de l’any 2012, el qual va ser de 0’4 individus per trampa durant tot el període. Tal i com
va succeir durant l’any passat, el número de captures ha estat molt més efectiu en el primer període (recompte fins la segona quinzena de juliol)
on hi ha hagut un 66% de les captures i un índex
de captures de 0’9 ind/trampa. En el segon període (fins a la primera quinzena d’octubre) hi ha
hagut tan sols un 34% de les captures, fet que
implica un índex de captures del 0’5 ind/trampa.
Per tant, i en la mateixa línia que els resultats de
l’any passat, això ens fa pensar que el màxim en
la corba de vol del corc, en aquestes zones es va
produir a finals de juny i durant el juliol.
Pel que fa a la resta de factors i variants mesurades, només s’aprecien diferències en el nombre
de captures en funció de la qualitat d’estació. En
les finques on hi ha trampes instal·lades en diferents qualitats d’estació, hi ha una lleugera
tendència a haver-hi un major nombre de captures a les trampes situades en zones de carena i
mitja vessant per davant de les trampes
instal·lades en fons de vall. Pel que fa a la insolació, exposició i composició de la massa no s’aprecien diferències significatives en el nombre de
captures.

369

200

Captures/trampa
Data
17/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
09/10/2013
18/10/2013
24/09/2013
15/10/2013
08/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
03/10/2013

Juliol

Setembre

Total

0,1
0,1
2,0
0,8
0,4
1,5
0,1
0,8
1,0
0,8
0,5
1,0
2,2
1,0

0,0
0,7
0,3
0,9
0,2
0,5
0,1
0,4
1,5
0,4
0,4
0,6
0,5
0,4

0,1
0,8
2,3
1,7
0,7
2,0
0,1
1,2
2,4
1,3
0,6
1,6
2,7
1,4

0,9

0,5

1,4

En funció de les zones on s’ha realitzat el
seguiment, sí que es pot afirmar que al Montnegre ha estat la zona amb el major nombre de
captures, amb una mitja de 2’2 ind/trampa. La
segona zona amb major nombre de captures és
la Selva amb una mitja de 1’2 ind/trampa i finalment trobem la zona de Gavarres amb una mitja
de 0’9 ind/trampa.
Una altra conclusió del seguiment d’enguany
ha estat l’efecte del cost de la trampa (material i
instal·lació) en el nombre de trampes distribuïdes. La reducció de trampes instal·lades respecte
l’any 2012 ha estat d’un 72%. Els factors que els
propietaris forestals han valorat han estat el baix
nombre de captures de l’any passat, el cost de la
trampa (3 euros), però sobretot el cost de la instal·lació de la trampa (valorat en uns 25-30
€/trampa) i el cost de seguiment i manteniment
de la trampa (valorat en uns 12-18 €/trampa).
De cara a propers anys, cal continuar fent
aquest seguiment en les mateixes zones per, si és
possible, establir correlacions i avançar en la
lluita contra el corc del suro, i alhora, instal·lar
trampes en noves ubicacions per aconseguir més
dades de captures i població del corc. Cal incidir
també en la importància del moment de la instal·lació de les trampes i els corresponents difusors, que enguany s’han instal·lat entre la segona
quinzena de juny i la primera setmana de juliol.
S’ha evidenciat que la col·locació abans no s’efectuïn les primeres sortides dels adults és fonamental per tenir un bon índex de captures.
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L’usufructuari i el nu propietari.
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Quines són les regles del joc?

S

Àlex Serrahima
Advocat dels Serveis
Jurídics del CFC

ovint hem sentit a dir o ens hem plantejat interrogants com: Quin és el paper
del nu propietari en una finca? Què pot
fer l'usufructuari? I sobretot: Quins límits i facultats
tenen? Normalment aquestes preguntes han quedat sempre a l'aire, i cada família se n'ha anat sortint com ha pogut, procurant portar les propietats
forestals amb consens i entesa entre tots.
L'usdefruit és un dret real limitat, explicació de la
qual és molt amplia i extensa. Per tant, en aquest
article el concretaré només en les situacions que es
repeteixen més sovint en les propietats forestals,
atès que crec que és preferible transmetre una idea
bàsica i general, abans que voler abastar-ho tot o,
solucionar un cas concret o una determinada problemàtica.
En paraules que ens entenguem, l'usdefruit és el
dret d'atribuir-se l'ús (la possessió) i el gaudi (l'explotació) d'una finca, amb el deure de respectar-ne
la forma i la substància. En el nostre sector forestal
normalment es constitueix quan traspassa el propietari i, en virtut del testament o d'altres figures
jurídiques, la vídua (o vidu, en el seu cas) esdevé
usufructuària de la finca i, un (o més) dels fills/es
esdevenen nu propietaris.
Quins drets té l'usufructuari?
En primer lloc, el titular de l'usdefruit té el dret de
possessió de la finca. I alhora, en té el gaudi; és a
dir, no només comprèn el dret d’utilitzar la finca,
sinó que també abraça el dret de percebre els fruits
que s'hi produeixen de forma natural o amb intervenció humana, i alhora també té dret a obtenir els
rendiments que es generin al marge d'aquesta normalitat (com pot ser la caça, per exemple), tot i que
imperen uns certs límits que ara no toca desenvolupar. L'usufructuari també pot fer millores a la finca sense modificar la destinació econòmica de la
propietat, i fins i tot, pot cedir l'ús i gaudiment del
dret d’usdefruit a terceres persones, com si fos un
contracte d'arrendament del dret, ja sigui a canvi
d'un preu o gratuïtament.
Quines obligacions tenen els usufructuaris?
L'exercici d’usdefruit implica complir amb les regles
d'una administració ordenada i diligent. Per tant, si
no ho compleix es genera l'obligació de l'usufruc-

tuari de respondre davant el nu propietari, dels
danys causats a la propietat. Alhora, l'usufructuari
té la obligació de sufragar els costos de conservació, manteniment, reparació ordinària, el pagament
de tributs i taxes, i totes aquelles despeses necessàries per a mantenir l'activitat habitual de la finca
(incloses les primes d'assegurances de la finca), i la
seva explotació. D'altra banda, si l'usufructuari s’assabenta que terceres persones estan fent actuacions que perjudiquen a la finca, independentment
que ho solucioni, també està obligat a notificar
aquests fets al nu propietari. I per últim, tot i que
s'acostuma a eximir en el testament (en cas que
sigui via herència), en teoria, abans de prendre possessió de la finca, l'usufructuari hauria d'inventariar
els béns i prestar una garantia al nu propietari.
Quins drets té el nu propietari?
Si l'usufructuari deteriora els béns, el nu propietari
està facultat per a reclamar a l'usufructuari l'import
dels danys ocasionats i a demanar les mesures cautelars necessàries per tal que no es torni a repetir.
Alhora, a diferència del què podríem pensar, el nu
propietari també té dret a disposar de la finca,
introduir-hi modificacions, i fins i tot constituir servituds, sempre i quan no s'alteri la forma i substància del bé, ni perjudiqui als interessos de l'usufructuari. Ara bé, si es dóna aquest perjudici,
l'usufructuari s'hi podria oposar (per exemple, si el
nu propietari vol fer una construcció a la finca, una
vegada notificat a l'usufructuari, aquest s'hi pot
oposar).
Quines obligacions té el nu propietari?
El nu propietari té la obligació de sufragar, al seu
càrrec, les despeses de reparacions extraordinàries
de la finca. S'entén per extraordinàries, les despeses
que no són de conservació, manteniment, reparació ordinària ni subministrament. Convé valorar
aquest assumpte perquè és el nu propietari qui està
obligat a pagar aquest tipus de reparacions, tot i
que cal que aquesta despesa no derivi de cap
incompliment o desídia per part de l'usufructuari.
Si això passés, el nu propietari no assumiria aquesta
obligació, atès que té el seu origen en el fet que l'usufructuari no va realitzar, quan tocava, les reparacions ordinàries necessàries que la Llei obliga a l'u-
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sufructuari a afrontar (per exemple, si l'usufructuari no va reparar una teulada en el seu moment,
el nu propietari pot eximir-se de refer-la).
D'altra banda, el nu propietari té el dret d'adquisició preferent en cas de venta o donació de l'usdefruit, per part de l'usufructuari. Aquest dret, que
inclou el dret de tanteig i el dret de retracte, busca
evitar un perjudici al nu propietari (que es vengui
a un foraster), atenent el caràcter generalment
vitalici de l'usdefruit.
Quan s'extingeix l'usdefruit?
En el nostre sector, la causa més concurrent d'extinció de l'usdefruit és pel traspàs (mort) de l'usufructuari. És en aquest moment quan el nu propietari
adquireix l'usdefruit i esdevé amo absolut de la finca
i, per tant, beneficiari de l'ús i gaudi de la mateixa. I
quins efectes genera? L'efecte que considero principal, a banda del què significa esdevenir propietari, és
que els contractes fets per l'usufructuari queden
extingits al final de l'usdefruit. Tot i que pel que fa als
arrendaments rústics cal fer algunes precisions, en
termes generals els contractes que signi l'usufructuari
finalitzaran quan conclogui l'usdefruit.
L'USDEFRUIT DE BOSCOS I PLANTES
Pel que fa al sector forestal ens és interessant el tractament que fa la normativa en relació a les facultats
que té l'usufructuari amb les forests, tot i que s'observen vàries contradiccions que considero que deriven
del desconeixement, per part del legislador, del món
forestal. De totes maneres, hem de partir de la base
que l'usufructuari no pot executar actuacions que
perjudiquin les forests de la finca i, per tant, exigeix
complir amb els criteris de gestió forestal sostenible i
de bona silvicultura (per tant, inclòs replantar).
Segons la Llei, l'usufructuari pot fer podes i tallades
(selectives, aclarides i arreu, s'entén) sempre i quan es
destinin per a fusta, en el sí d'una explotació racional
silvícola de la finca i d'acord amb un Pla Tècnic o Pla
Simple de Gestió Forestal (Instrument d'Ordenació
Forestal - IOF). Fins aquí considerem, per tant, que
l'usufructuari pot anar complint les determinacions
del Pla de Gestió, sense cap mena d'impediment, si
més no en un principi.
El problema rau en els articles següents (el 561-27 i
següents), perquè la mateixa norma barreja els conceptes, creant una notable confusió. De manera
esquemàtica, el Codi Civil de Catalunya preveu les
següents facultats per als usufructuaris:
· Boscos: l'usufructuari té dret d’esporgar i tallar,
segons l'IOF de la finca (com s'ha dit).
· Arbres que rebroten (alzines, perxades, roure-

des, plàtans, acàcies, etc): l'usufructuari els pot
anar tallant i esporgant, seguint els paràmetres silvícoles correctes.
· Arbres que no rebroten (pinedes, per exemple):
l'usufructuari pot esporgar els arbres i, si els vol tallar,
necessita autorització del nu propietari (s'observa
com es contradiu amb els Boscos).
· Arbres que no són boscos (arbres d'esbarjo o
ornamentals, i dels que se n'aprofita la resina, escorça
i d'altres productes que no són fusta - suro, per
exemple): l'usufructuari no els pot tallar, sinó únicament aprofitar els seus fruits (potencial contradicció
amb el què digui el IOF, si aquest preveu aclarides de
suredes. Tot i això, si l'actuació és una millora, entenc
que l'usufructuari sí podria executar les actuacions).
· Arbres morts i danyats: els arbres morts per vellesa, l'usufructuari se'ls pot quedar. Però, els arbres
afectats pel vent, pel foc o capolats, se'ls queda el nu
propietari (excepte els que vulgui l'usufructuari per al
seu consum domèstic).
· Mates i sotabosc: l'usufructuari pot tallar les
mates amb la finalitat d'obtenir-ne llenya, carbó o
productes semblants.
Aquí se'ns obra un ventall de dubtes de difícil solució. Si un IOF preveu una tallada arreu d'una pineda
(que no rebroten), cal l'autorització del nu propietari? El suro és un arbre del que se n'aprofita la seva
pela però, també rebrota: es pot tallar, o no? Davant
una ventada o gran nevada, el beneficiari és el nu
propietari: quin paper juga l'IOF davant aquestes
situacions?
Sincerament, totes aquestes preguntes poden tenir
vàries solucions. Per tant, recomano sempre que l'usufructuari consensuï amb el nu propietari les
campanyes forestals que es vulguin realitzar. Ara
bé, si les relacions usufructuari-nu propietari són
dolentes, aquí aconsellaria d'arribar a un acord en la
forma d'explotació forestal de la finca, de forma i
manera que eviti qualsevol malentès futur.
Per tant, i en conclusió, observem una vegada
més com el desconeixement del món forestal per
part del legislador deixa als propietaris forestals en
una situació d'indefensió interpretativa que,
davant de desavinences, les acaba resolent un jutge
que tampoc hi entén de boscos. Un drama. Tanmateix, com que hem de deixar la finca a les pròximes
generacions millor de com ens la varem trobar i,
atenent a la nul·la rendibilitat econòmica de les
propietats forestals, penso que la millor de les
situacions és arribar en acords entre usufructuaris i
nu propietaris, cada vegada que es vulguin fer
campanyes forestals o actuacions relacionades.

FONTS:
· LLEI 5/2006, de 10
de maig, del llibre cinquè del Codi civil de
Catalunya, relatiu als
drets reals.
· PUIG FERRIOL, Lluís i,
ROCA I TRIAS, Encarna (2007): Institucions del Dret Civil de
Catalunya. Volum IV.
Drets Reals. Editorial
Tirant lo Blanc. València. Pàgines 463 a
528 i, de 543 a 548.
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a qualitat del planter i el clon seleccionat
són aspectes molt importants per garantir
l’èxit en les plantacions de pollancre. A més,
els riscos fitosanitaris del pollancre obliguen a
diversificar els clons de pollancre utilitzats i evitar
en la mesura del possible les grans extensions
monoclonals. Un altre aspecte molt important és el
d’adaptar el clon escollit per a la plantació a les
característiques dels terrenys a plantar (tipus de sòl,
disponibilitats d’aigua i de nutrients) a fi i efecte
d’obtenir els objectius de producció i de rendibilitat
esperats.
En aquest article es vol mostrar la diversitat en els
clons disponibles i alhora permetre una fàcil i ràpida localització del viver que disposa del clon seleccionat per a la vostra plantació.

2013-2014

nibilitat de planta ha disminuït un 50% per a la
producció de fusta i un 37,5% per a biomassa.
Taula 1. Quantitats totals aproximades disponibles per cada clon de pollancre (dades facilitades
pels mateixos vivers)

Viveristes
En total a Catalunya hi ha 5 viveristes registrats en
el Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal
que produeixen planta de clons de pollancre. Tots
ells han respost l’enquesta sobre les disponibilitats
del material vegetal de pollancre.
Disponibilitats per a la campanya 2013-2014
El total de viveristes registrats proposen un total
de nou clons de pollancre per a la producció de
fusta de qualitat i dos per a la producció de biomassa. La disponibilitat total de plantes dels diferents clons que hi ha disponibles pel conjunt dels
viveristes és de 55.100 plantes per a producció de
fusta de qualitat i 45.000 estaques per a producció de biomassa. Respecte l’any anterior, la dispo-

D’entre les disponibilitats de clons per a la producció
de fusta de qualitat, els principals clons utilitzats (més
d’un 20%) són: el clon I-214 amb un 32.7%, el clon
MC amb un 27.2% i el Triplo amb un 20.9% de l’oferta. En el segon grup de clons en importància (entre el
5-20%) hi trobem el Canadà Blanc amb un 6.7%. La
resta de clons estan per sota del 5% i en el següent
ordre: TR-56/75 (3.6%), Raspalje i Beaupré (2.7%), l’Unal (1.8%) i el Luisa Avanzo (1.6%).
Pel que fa a la producció de biomassa, destaca el clon
MC amb un 55.6% de l’oferta i el I-214 amb el 44.4%
restant.
Taula 2. Rànking dels clons més produïts per a la
campanya 2013-2014 (dades facilitades pels
mateixos vivers)
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Taula 3. Evolució dels clons més utilitzats en els darrers anys (Font: DAAM. Control de material vegetal)

On podeu trobar els diferents clons per a la campanya 2013-2014?
A la següent taula us adjuntem la llista dels viveristes que han respost a l’enquesta i els clons que tenen disponibles.

* enguany no han tingut producció degut a una pedregada
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SITUACIÓ INICIAL
L’Albó és una finca forestal d’unes 575 ha
situada als termes municipals de Santa Coloma de Farners i Sant Hilari Sacalm (La Selva)
que compta amb un Pla Tècnic de Gestió i
Millora Forestal (PTGMF). El relleu és en
general abrupte i la precipitació anual abundant (900 mm) i ben repartida al llarg de
l’any. Les espècies forestals estan molt barrejades, i trobem masses de frondoses (principalment sureres, alzines i castanyers) amb
plantacions de coníferes més o menys extenses (podem trobar multitud d’espècies, com
avet Douglas, pi insignis, pi marítim, pi larici,
...). A part d’aquestes espècies principals hi ha
gran nombre d’altres espècies que ocupen
espais molt més reduïts. La finca presenta
bona densitat de pistes (208 metres/ha).
El cedre és una espècie molt localitzada
dins la finca. Igualment com va passar amb
altres finques de les Guilleries, a mitjans del
segle XX es va produir un fort èxode de
població cap a les ciutats que va deixar
abandonades moltes masies. Aquestes masies
tenien cultius al seu voltant, on després de
l’abandonament es va provar d’introduir
espècies forestals, principalment avets Douglas i cedres. Amb el temps s’ha vist que l’avet Douglas creix més ràpidament que el
cedre, pel que els propietaris s’han decantat
per aquesta espècie i ara per ara les plantacions de cedre són més aviat rares.
La zona on s’ha fet l’aclarida constitueix la
unitat 95 del PTGMF i ocupa una superfície
de 3,14 ha. El rang d’altitud va dels 735 als
815 metres sobre el nivell del mar i l’orientació és Sud. Es van aprofitar feixes d’antics
cultius per plantar coníferes, la major part
van ser cedres i la resta avet Douglas. Es va
plantar amb una densitat inicial aproximada
de 1.400 peus/ha, que avui consideraríem
clarament excessiva, ja que actualment es
planta a una densitat molt menor (uns 800-

1000 peus/ha) per estalviar tant costos de
plantació com aclarides posteriors.
Aquesta unitat no s’havia aclarit des de la
plantació, i amb 45 anys conservava la
mateixa densitat que quan es va plantar, pel
que els cedres patien forta competència
entre ells i es notava certa frenada en el creixement. Per altra banda les condicions de
creixement en alta densitat (escàs desenvolupament de les capçades i estímul del creixement en alçada) comprometen l’estabilitat
de la massa després d’una aclarida per la
facilitat dels peus de trencar-se o tombar-se
en cas de nevades o ventades fortes.
OBJECTIUS
A llarg termini es vol produir fusta de gran
diàmetre, recta i sense nusos. A curt i mig
termini es vol regular la competència i adaptar la densitat a aquella amb la que el creixement sigui màxim sense comprometre l’estabilitat de la massa. Això és el que s’ha buscat
amb aquesta primera aclarida, reduir una
mica la competència però sobretot sense
exposar els peus als efectes de ventades i
nevades. Per això s’ha fet una aclarida prudent, eliminant principalment peus morts,
malalts, mal conformats i dominats, tot i que
també s’ha tallat algun peu de més diàmetre
(35 cm) per compensar les despeses.
EXECUCIÓ DELS TREBALLS
La situació inicial que ens varem trobar va
ser una massa frenada en el seu creixement,
amb arbres subdesenvolupats i amb capçades
molt reduïdes. Des del punt de vista silvícola
la primera aclarida s’hauria d’haver fet molt
abans, com a mínim 10 anys enrere, tenint
en compte la gran densitat amb la que es va
plantar. Des del punt de vista econòmic,
però, el temps transcorregut ha permès treure una bona quantitat de fusta de cert valor
econòmic i molt poca fusta per paper, que no
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dóna cap rendiment. Aquesta fusta ha permès pagar les
despeses i que quedi una petita quantitat pel propietari,
sempre tenint en compte que no va ser necessari estassar
ja que l’estrat arbustiu estava molt controlat per la densitat d’arbrat que impedia el seu desenvolupament.
L’aclarida del cedre es va executar segons els següents
paràmetres:
Taula 1. Dades silvícoles de la primera aclarida de
cedres
Classe
diametral

Densitat abans Nº peus Densitat després
de l’aclarida
tallats
de l’aclarida
(peus/ha)
(peus/ha)
(peus/ha)
10
98
98
0
15
163
130
33
20
390
195
195
25
358
33
325
30
325
130
195
35
65
33
32
40
33
0
33
TOTAL
1.432
619
813
Diàmetre mig
23,4
20,5
25,6
(cm)

Nº peus/ha

S’observa a priori la distribució típica de les masses regulars, amb majoria de peus de diàmetre 20, 25 i 30, pocs
peus de diàmetre baix (10 i 15) corresponents a arbres
dominats, i alguns cedres de diàmetre superior (35 i 40).

Classe diametral

Figura 1. Distribució diametral del cedre abans i després de l’aclarida
Prèviament a l’inici dels treballs es va marcar una petita
superfície de mitja hectàrea per deixar clar als talladors
els criteris de selecció de peus. Els criteris principals a

l’hora de marcar l’aclarida van ser:
- l’estat fitosanitari: els arbres afectats per malalties
van ser automàticament eliminats.
- el diàmetre: es van marcar arbres de classe diametral
baixa, que són els dominats. Donada la gran densitat
d’arbres i la competència que s’establia, es produïa una
clara diferenciació de peus dominats i dominants on el
diàmetre dels dominats (classes 10 i 15) era clarament
inferior als altres.
- l’aspecte del canó: donada l’abundància de peus per
triar, es van marcar peus clarament sense futur per tenir
el canó tort, bifurcat o malformat.
- la capçada: els cedres presentaven capçades bastant
homogènies, la gran majoria força reduïdes i algunes una
mica més desenvolupades. No hi havia grans diferencies
entre peus en base a les capçades. Ara bé, un dels criteris
que es van fer servir va ser el d’observar si els arbres que
quedaven a la massa tenien potencial per desenvolupar
una capçada equilibrada una vegada fossin alliberats en
l’aclarida. En aquest sentit es va preferir marcar aquells
peus que havien quedat tancats per arbres dominants i
no podrien desenvolupar una bona capçada.
De tots aquests criteris va primar el criteri fitosanitari i
amb la resta de factors es va fer una valoració conjunta
a l’hora de decidir quin peu es deixava i quin es tallava.
Els talladors van executar perfectament els treballs amb
els criteris establerts pels gestors, ja que es tractava d’una colla amb amplia experiència i formació teòrica i
pràctica en l’execució de treballs forestals.
No va ser necessari fer una estassada prèvia de la unitat atès que la densitat d’arbrat impedia el desenvolupament del sotabosc, i com que la densitat de vials era
suficient per fer l’aclarida, només es van repassar els
camins existents per fer-los transitables al camió que
havia de carregar la fusta.
Els treballs van ser executats per una colla de 3 operaris, dos d’ells tallant cedres amb les corresponents motoserres i l’altre encarregat del tractor per desemboscar la
fusta. La fusta es treia fins el costat dels camins de fàcil
accés pel camió amb grapa. Atès que l’aclarida es va
començar una mica avançat l’any i es va prolongar fins a
ben entrada la primavera, va aparèixer la dificultat afegida de que els cedres van començar a moure la saba i
se’n van pelar alguns degut als frecs dels arbres que es
tallaven. Això va obligar a deixar les feines el mes de
juny pel perill de malmetre cedres de qualitat, i acabarles el mes de setembre.
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VALORACIÓ ECONÒMICA
En total es van tallar unes 155 tones de fusta en les
3,14 ha de la zona d’actuació, el que suposa unes 50
t/ha. La major part de la fusta es va destinar a serra
(aquella de diàmetre major de 16 cm, un 60% de la
fusta), seguida per la llata (fusta de diàmetre entre
12 i 16 cm, un 33% de la fusta) i la fusta de trituració va ser afortunadament molt escassa (fusta entre
8 i 12 cm, el 7% de la fusta tallada). Tenint en compte que es tractava d’una primera aclarida en una
massa on no s’havien fet treballs, cal dir que els
resultats són satisfactoris, tant per la quantitat de
fusta com pel percentatge de fusta de serra i llata.
Taula 2. Valoració econòmica de les actuacions
realitzades.
Ingressos
Tipus
fusta

Pes
(tones)

Preu
(€/t)

Total
(€)

Serra
Llata
Trituració
TOTAL

92
50
13
155

45
40
25

4.140
2.000
325
6.465

Despeses
Tallada

Transport

Preu
(€/t)

Total
(€)

Preu
(€/t)

Total
(€)

21
21
21

1.932
1.050
273
3.255

10
11
12

920
550
156
1.626

Com es pot observar a la taula, amb la fusta de trituració el propietari perd diners, que es compensa amb
el poc que es guanya de la llata. On el guany és més
important és en la fusta de serra, degut tant al preu
superior a la llata com al preu de transport, una mica
inferior. De cara al futur seria recomanable continuar amb les aclarides progressives i fer podes de
qualitat que incrementen significativament el preu
de venda de la fusta.
SITUACIÓ FINAL
Tal com s’ha explicat, les condicions de la massa, amb
l’estabilitat compromesa per l’excés de densitat, obligava a executar una aclarida feble. Tot i així, en els
rodals on hi havia arbres més ben desenvolupats s’ha
pogut aclarir amb més intensitat (veure taula 1). La
corba de distribució resultant s’assembla molt a una
campana de Gauss ideal centrada en la classe 25
com a més abundant.
La pràctica silvícola recomana no tallar més de la
meitat de peus ni baixar més d’un terç de l’àrea
basimètrica. Doncs bé, en aquest cas s’ha tallat el 43
% dels peus i s’ha tret el 35 % de l’àrea basimètrica,
pel que en quant a nombre de peus tallats estaríem
lluny del límit i en l’àrea basimètrica molt lleugerament per sobre (veure taula 3).

Direcció
d’obra
Preu
Total
(€/t)
(€)
6
6
-

552
300
852

Balanç
(€)
736
100
-104
732

Taula 3. Dades silvícoles després de l’aclarida
de cedres
Classe
diametral

AB abans de
l’aclarida
(m2/ha)

AB després de
l’aclarida
(m2/ha)

10
15
20
25
30
35
40
TOTAL

0,77
2,88
12,25
17,57
22,97
6,25
4,15
66,84

0
0,58
6,13
15,95
13,78
3,08
4,15
43,67

Un cop realitzats els treballs s’ha obtingut una
massa de cedre encara amb densitat excessiva, de
manera que es deixaran passar uns anys per tal
que la massa es recuperi de l’estrès, els arbres
desenvolupin una bona capçada, s’incrementi el
diàmetre mig i es millori l’estabilitat, i es procedirà a una altra aclarida. No s’arribarà a la densitat definitiva, sinó que faran falta com a mínim
un parell d’aclarides més fins arribar a deixar els
250-300 peus/ha de densitat a final de torn, cosa
que obligarà a allargar aquest alguns anys més
del que seria normal.
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Llotja de contractació i mercat en origen de Vic (19/10/2013) i de Girona (19/04/2013)
Tots els preus corresponen a la Llotja de
Vic, excepte pel cas del Suro on s’indiquen
preus de la Llotja de Girona.

de 18 a més cm

(abans 14)

60,00 / 66,00

60,00 / 66,00

36,00 / 39,00

36,00 / 39,00

59,00 / 65,00
46,00 / 51,00

59,00 / 65,00
46,00 / 51,00

57,00 / 78,00

57,00 / 85,00

78,00 / 120,00

85,00 / 125,00

60,00 / 66,00

Faig

Fulla petita de 23 a més cm

=

Els preus s’entenen sobre indústria, excepte el pollancre (sobre camió) i algun producte d’acàcia (a carregador).
Nota: Segons la Llotja de Vic, el pi douglas, el pi pinyer, el pi marítim, el pi insignis, el pi roig, el pi negre, el pi blanc
(bord), la pinassa i el pi variat de més de
30 cm de diàmetre sense nusos destinats
a xapa poden tenir un preu superior.

60,00 / 66,00

89,00 / 100,00

89,00 / 100,00

48,00 / 54,00
57,00 / 81,00

48,00 / 54,00
57,00 / 81,00

72,00 / 84,00

72,00 / 84,00

48,00 / 54,00

48,00 / 54,00

60,00

60,00 / 65,00

50,00
de més de 14 cm
de més de 30 cm

51,00 / 55,00
75,00 / 87,00
39,00 / 42,00
45,00 / 51,00
51,00 / 66,00
46,00 / 51,00
47,00 / 53,00

=

51,00 / 55,00
75,00 / 87,00

=
=
=
=

38,00 / 39,00
42,00 / 48,00
44,00 / 48,00

PALS DE CONÍFERES

65,00 / 69,00

39,00 / 42,00
45,00 / 51,00
51,00 / 66,00
46,00 / 51,00
47,00 / 53,00
39,00 / 42,00

=
=

=

42,00 / 48,00
44,00 / 48,00

65,00 / 69,00

t

Alzina
Alzina (zona Bages)
Alzina (zona Vallès)
Roure

60,00 / 66,00
63,00 / 69,00
60,00 / 66,00
45,00

63,00 / 69,00
66,00 / 72,00
63,00 / 69,00
48,00

t
t
t
t

Roure (zona Bages)
Roure (zona Vallès)
Faig
Faig (zona Vallès)
Suro pelut

45,00
45,00
39,00 / 42,00
39,00 / 42,00
30,00 / 36,00

51,00
48,00
39,00 / 45,00
39,00 / 45,00
30,00 / 36,00

t
t
t
t
t

FUSTES DE TRITURACIÓ I BIOMASSA

23,00 / 25,00

25,00 / 35,00

t

33,00 / 40,00
35,50 / 39,00

t

LLENYA

Coníferes
FUSTES
TRITURACIÓ I
BIOMASSA
(St. Gaudens)

SURO
(Llotja de
Girona)

=

Castanyer

32,95 / 39,50
35,45 / 38,50

Faig

42,85 / 45,90

=

Eucalipto

42,85/45,90

=

=
=

43,00 / 46,00
43,00 / 46,00

t

t

Plàtan

39,45/42,50

=

Altres planifolis

39,45/42,50

=

40,00 / 43,00
40,00 / 43,00

t

400,00

=

400,00

t

1.800,00

=

1.800,00

t

Suro trituració verd (rebuig)
Suro taponable

t

La indústria pateix de valent la baixada de
preus del mercat i ha estat sacsejada fortament per l’increment del preu del terme
de potència elèctrica aplicat durant
aquest any. Però tot i això manté els
preus de la matèria prima en detriment
de la qualitat dels productes elaborats.
Per aquest motiu els preus es mantenen i
s’han viscut episodis de demanda de fusta, com ha estat pel cas del pollancre.
Altra cosa és si aquests preus permeten la
silvicultura per aquestes produccions. La
resposta la tenim en la transformació de
superfícies fins ara dedicades al pollancre
i que s’han transformat cap a la producció agrícola, i en la reducció a l’anècdota
de les superfícies on es fan reforestacions.
En resum, es talla, però no es replanta. Tot
i aquestes dades negatives, se segueix
parlant d’un possible augment de preus
cap a finals d’any, inclús per la fusta de
palet que es dedica a l’exportació. I una
primera mostra d’aquest augment de
preu és per a la fusta de freixe, on el mercat té més demanda que l’oferta actual
(l’any passat van faltar de 400 a 500
tones), i les llenyes en general, on en la
passada campanya hi va haver un increment de la demanda la qual, si arriba el
fred, es preveu també per aquest hivern.
I per acabar, veureu que s’han unificat
les tipologies de fustes amb destí a la trituració i la biomassa. La realitat és que el
mercat no fa diferències pel tipus de fusta
i el preu és una variable que depèn només
del destí de la fusta.

meteorologia
catalunyaforestal
Novembre de 2013

28

Fenòmens específics
de les zones de muntanya
A

la muntanya es generen o intensifiquen
alguns fenòmens meteorològics que a les
zones planes no existeixen o són molt
més febles. Els més significatius són els següents:

Manel Martínez
Enginyer Tècnic
Forestal

Brises de vall i de muntanya:
És el sistema de vents de cicle diürn que es desenvolupa a cada vall. Aquesta circulació s'origina
per l'escalfament o refredament diferencial que
es produeix durant els dies i les nits, especialment
de la primavera i l'estiu. La circulació diürna (brisa
de vall) consisteix en l'ascens d'aire calent per les
vessants de les muntanyes i un corrent des de la
plana fins a la capçalera de la vall. La circulació
nocturna és justament al revés.
Una conseqüència de la presència d'aquests
vents és que, en situacions meteorològiques sense
vent sinòptic significatiu i configuracions isobàriques de pantà baromètric o baixa tèrmica en
superfície, els corrents ascendents es desenvolupen plenament en les hores centrals del dia i convergeixen en els cims i carenes facilitant així l'aparició de nuvolositat cumuliforme que sovint
genera xàfecs i tempestes (tempestes típiques de
les zones de muntanya a l’estiu).
Un altre fenomen associat a la brisa de vall
(ascendent) és l'aixecament i posterior dissipació
de les boires que durant la nit s'han format al
fons de la vall.

Efecte Föhn:
L'aire humit que des d'un determinat nivell puja
per un vessant d'una serralada (cridada llavors
de sobrevent) es refreda per expansió adiabàtica
condensant llavors la humitat que transporta i
generant núvols i precipitacions. Quan l'aire baixa pel vessant oposat de la muntanya o serralada (sotavent), turbulent i molt més sec (amb
humitats relatives a vegades inferiors al 20%), ja
que ha perdut el contingut d'humitat en el procés de condensació i precipitació anterior, s'escalfa a un ritme superior al del refredament previ i arriba d'aquesta manera al mateix nivell
inicial a una temperatura molt més alta. Aquest
ascens brusc de la temperatura pot establir unes
condicions propícies per als desglaç ràpid i inestabilitzar el mantell nival incrementant d'aquesta manera el risc natural d'allaus. Un vent fort i
una temperatura anormalment alta al matí són
símptomes inequívocs d'efecte Föhn (veure figura següent).

Per exemple, al Pirineu es produeix aquest
efecte en la vessant nord quan vents del sudoest descarreguen precipitacions al vessant
sud.

Creixement de cúmuls des de la Serra de Busa

Precipitacions orogràfiques:
Es diuen així les que es formen o intensifiquen
directament o indirectament a causa de la
presència de les muntanyes. Aquesta variació
respecte al pla circumdant és deguda, bé a
l'ascens forçat de l'aire provocat per l'obstacle
muntanyós (efecte mecànic) o bé a les branques ascendents de les circulacions d'origen
tèrmic generades en la pròpia zona muntanyosa (brises).
• Les precipitacions generades per ascens
forçat de l'aire seran abundants en aquells
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vessants orientats de manera gairebé perpendicular als
fluxos humits presents en una determinada situació
meteorològica, a escala sinòptica o mesoscala. Per exemple, a la Vall d'Aran els vents del nord o nord-oest generen nuvolositat estratiforme i precipitacions entre febles
i moderades i sovint persistents.
Un altre exemple el trobem en moltes de les serres properes al litoral mediterrani on amb valors elevats d'inestabilitat potencial i l'ascens forçat mecànic de l’aire pot
desenvolupar llavors nuvolositat convectiva i precipitacions molt més intenses i copioses.
• Les precipitacions forçades tèrmicament són de tipus
ruixat i sovint van acompanyades de tempesta i tenen
tendència a iniciar-se en llocs especialment favorables,
cridats per això nius de tempestes. Les tempestes neixen i
es desenvolupen al migdia i primeres hores de la tarda
sobre els cims més elevats podent propagar cap a zones
més baixes cap a les últimes hores de la tarda, per després desaparèixer.
El vent a les zones de muntanya:
La circulació de l'aire està molt pertorbada en les zones

Refranys
Pluja per Nadal,
alegria per tot l'any.
Si no plou per Nadal,
no hi haurà sembra com cal.
Si plou per Nadal,
plou per Setmana Santa i per Carnaval.
Quan comença l'any plovent,
tot l'any serà dolent.
Si plou, l'ase no es mou,
si neva, l'ase no es lleva.
Pluja de gener omple la bóta i el graner.
Pluja menuda enganya pastors;
quan són al vespre els ha mullat a tots.

de relleu irregular. Quan la velocitat del vent és superior
a 40 km/h el flux en les zones de muntanya es torna turbulent. Alguns dels efectes relacionats amb el vent són:
• Ones de sotavent: Són ondulacions verticals, sovint
amb altocúmuls lenticulars associats, aparegudes en un
corrent aèria que bufa sobre una serralada de manera
aproximadament perpendicular a ella.
Aquestes ondulacions es poden estendre fins a centenars de quilòmetres de l'element orogràfic que les ha
generat.
• Acceleracions locals: A les muntanyes l’orografia
modifica la direcció i la velocitat del vent, incrementant
aquesta especialment en els colls i bretxes. Una conseqüència de la gran variabilitat espacial i temporal del
vent en les àrees de relleu complex és la distribució heterogènia del gruix de neu acumulat durant una nevada.
Més endavant ens centrarem a parlar de les situacions de
risc a les zones de muntanya associades a causes meteorològiques.
(Font: Ramón Pascual Berghaenel)

Palla per protegir els sòls cremats de
l'erosió de les pluges
La tècnica del Helimulching consisteix a dipositar palla sobre el
terreny cremat per evitar la seva
erosió per l'efecte de les pluges,
afavorir la seva infiltració i frenar
el desguàs que arrossegaria la
terra vessant
avall, especialment a les
zones amb pendents acusades.
La Conselleria
de Medi Rural
de Galícia ha
continuat les
tasques de protecció del sòl
amb el llançament de palla
de blat des d'un

helicòpter a les comarques
Corunya de Porto i Carnota, que
van patir importants incendis
forestals el passat estiu.
(video http://youtu.be/HCtVvauQ-zA)

publicacions, webs i agenda
catalunyaforestal
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Les fagedes. Manuals de gestió
d’hàbitats
Autors: CREAF, CTFC, EBCAP-UB, Grup de Geobotànica i
Cartografia de la Vegetació del Departament de Biologia
Vegetal de la Universitat de Barcelona i l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona
Edició: Diputació de Barcelona
Any: 2013
164 pàgines
ISBN: 978-84-9803-494-3
DL: B.5591-2013
Aquesta publicació forma part del conjunt de
manuals de gestió integral dels principals
hàbitats de Catalunya,
fruit del Conveni de
col·laboració entre la
Diputació de Barcelona
i l’Obra Social de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Catalunya per al desenvolupament del Pla de gestió integral per a la conservació
dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals, que
gestiona la Diputació conjuntament amb els municipis.
Els manuals recopilen informació sobre els nombrosos
aspectes que incideixen en l’estat i la dinàmica actual
dels hàbitats, els seus valors i elements d’interès, les principals amenaces i potencialitats, i les propostes de bones
pràctiques de gestió.
‘Les fagedes’ és un document tècnic rigorós i a la vegada comprensible per a un públic ampli que vol donar una
visió global i multidisciplinar de les fagedes al nostre
país, tot sintetitzant els coneixements actuals sobre l’estat d’aquest hàbitat, i oferir exemples de bones pràctiques de gestió que ajudin a fer front als reptes que tenim
plantejats.

Llibre verd sobre pagaments per
serveis ambientals als boscos
mediterranis
Autors: Simoncic Tina i Matijasic Dragan
Publicat per: Zavod za gozdove Slovenije/Slovenia Forest
Service
Any: 2013
108 pàgines
ISBN: 978-961-6605-16-8
DL: L.932-2012
Els sistemes de
pagaments per serveis
ambientals
(PSA) són instruments econòmics
desenvolupats
recentment
per
aconseguir que els
usuaris de serveis
forestals i els consumidors de productes
forestals contribueixin a finançar-ne els
costos. En aquesta
direcció i en el marc
del projecte SylvaMED, s’han avaluat les possibilitats d’usar
els sistemes de PSA per satisfer les diverses demandes del
públic, els propietaris dels boscos i altres agents relacionats
amb els ecosistemes del bosc mediterrani.
El llibre verd sobre els pagaments per serveis ambientals
als boscos mediterranis intenta destacar alguns dels reptes
relacionats amb la gestió i l’ús sostenibles dels ecosistemes
forestals mediterranis, així com presentar la importància
de diversos sistemes ecosistèmics derivats dels boscos de la
zona. Així mateix, es pretén mostrar les possibles contribucions dels sistemes de PSA a la millora en l’ús i la gestió
dels boscos a través de les accions pilot que s’han implementat en diversos països mediterranis en el marc del projecte SylvaMED.

Fira de Biomassa Forestal de Catalunya
Del 20 al 22 de febrer de 2014. Vic.
Organitza: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Vic, Consell Comarcal de la Selva, Consell Comarcal d’Osona,
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Més informació a www.firabiomassa.cat.
XXXI Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera
A partir del 4 d’abril de 2014. Les 8 jornades se celebraran a diferents punts del territori català.
Organitza: Consorci Forestal de Catalunya
Més informació a www.forestal.cat.

entrevista

Miquel

Segarra

Responsable d’Àrea de Planters de Forestal Catalana, S.A.
“Quan s’adquireix material forestal de reproducció ens hem d’assegurar que aquest vingui correctament etiquetat segons la categoria genètica que li correspongui, i que en el document del proveïdor aparegui el certificat patró”
Miquel Segarra, enginyer
de forests, fa més de 5
anys que treballa a l’Àrea
de Planters de Forestal
Catalana S.A. i, des del
2011 n’és el Cap d’Àrea.
Ha estat des del 2002
vinculat amb el Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dins
el Servei de Parcs, el Servei de Gestió Forestal i el
Servei de Prevenció d’Incendis Forestals. D’entre
els projectes en els que ha
participat destaca la
redacció i execució del
projecte “Catàleg de
materials de base per a la
producció de material
forestal de reproducció.
Categoria identificada.”

Què representa dins de l’empresa
pública Forestal Catalana l’àrea de
Planters? Quan i per què va entrar en
funcionament?
L’àrea de planters podríem dir que és
el motiu pel qual es va crear Forestal
Catalana SA. En la dècada dels 80, amb
la creació de la Generalitat i la desaparició del “Instituto de Conservación de la
Naturaleza” (ICONA), la feina realitzada
per l’administració forestal per a l’obtenció de material forestal de reproducció (MFR) quedava desguarnida ja que
era difícil compatibilitzar el funcionament de l’Administració i la producció
de plantes.
Per aquest motiu, i per a dinamitzar
el sector dels treballs forestals, al 1987
es crea Forestal Catalana SA que rep,
com a patrimoni de l’empresa per part
de la Generalitat, tots els centres de
producció vegetal amb l’encàrrec d’optimitzar-los.
Des del 1987 aquesta àrea ha viscut
infinitat d’etapes i encàrrecs de producció, sobretot degut als grans
incendis forestals i als plans de reforestació agrària.
A dia d’avui, l’àrea de planters és una
de les tres àrees de negoci de l’empresa
embrancada en un dels reptes més
importants de la seva història, com el
d’oferir al sector privat aquells productes que els professionals reclamen i a la

vegada dedicar un esforç important a
temes de preservació i millora genètica i
adaptar les produccions a les noves normatives que van apareixent pels materials forestals de reproducció.

Quines són les principals línies de treball de l’Àrea de Planters de Forestal
Catalana?
La gestió dels planters de Forestal
Catalana, SA es realitza sota el criteri
d’adequar la producció de plançons
bàsicament als requeriments de l’administració forestal i les demandes de les
entitats locals. L’objectiu consisteix en
produir i comercialitzar planta autòctona de qualitat d’origen conegut per
tal d’atendre les necessitats dels treballs
de reforestació o restauració en àrees
pobres, degradades o espais fluvials. No
obstant, existeix una nova realitat
social que ha anat condicionant la ges-
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tió dels planters fins adaptar-la a les exigències de
la societat, més encaminades a la millora i conservació dels recursos genètics forestals autòctons, i
a la sensibilització pels valors ecològics i que en
definitiva, van més enllà dels valors productius.
Per aquest motiu els planters de Forestal Catalana SA actuen també com a banc d'espècies vegetals amb l’objectiu de preservar i millorar la diversitat genètica forestal present a Catalunya, i
prenen partit en activitats de divulgació i sensibilització ambiental.

Quina demanda actual hi ha de material forestal
per a reforestacions/aforestacions (quantitat i
espècies)? Com ha evolucionat el mercat, tant de
la producció com de la demanda, en els darrers
anys?
En els últims anys la demanda de MFR (llavors i
plançons) ha tendit a la baixa. Actualment les
actuacions necessiten de menys quantitat de planta però es prioritza la varietat d’espècies i el paper
multifuncional que poden oferir, així s’ha passat
d’utilitzar moltes vegades una única espècie a
demanar dos o tres espècies principals, que poden
tenir una funcionalitat protectora i a vegades productora, acompanyades d’un conjunt d’altres
espècies, tant arbòries com arbustives, que contribueixen a crear un paisatge més heterogeni i de
variabilitat cromàtica, o que serveixen de refugi i
aliment per la fauna silvestre, que i en definitiva,
participen en l’augment de la diversitat de la zona.
La demanda actual oscil·la molt segons l’any,
però es pot situar entre les 150.000 i 200.000
plantes, i les principals espècies també varien
segons on es localitzin les obres principals; amb
tot, però, acostumen a estar entre les més demandades les espècies pertanyents al gènere Pinus sp. i
Quercus sp., habitualment Pinus pinea, Pinus

halepensis, Pinus pinaster i Pinus nigra, i Quercus
ilex, Quercus suber i Quercus pubescens. Cada
vegada més, però, hi ha major demanda d’espècies
de ribera com Fraxinus angustifolia o Alnus glutinosa, i d’altres per obtenció de fusta de qualitat
com Juglans regia o Prunus avium.
Tot i la menor demanda de material, la variabilitat que s’exigeix actualment ha fet que la producció sigui més complexa, a la vegada que gran
part del que es produeix persegueix altres objectius relacionats amb la conservació de les nostres
espècies.
Quines característiques ha de tenir un material
vegetal de qualitat?
Per a que un material vegetal es consideri de qualitat cal conèixer tot el seu historial productiu, és a
dir, des de la zona on es van recollir els fruits o llavors, fins que el plançó assoleix la mida comercial.
Tota aquesta traçabilitat avui en dia és possible
documentar-la d’acord el Reial Decret 289/2003
de 7 de març, publicat en el BOE núm. 58 del 8 de
març de 2003, sobre la comercialització dels materials forestals de reproducció.
Les plantes de mida comercial han de complir
amb uns criteris quantitatius i qualitatius per considerar-se de qualitat. El més important dels criteris quantitatius és l’alçària del plançó, seguit del
diàmetre del coll d’arrel, tot això relacionat directament amb les sabes que té el plançó, i diferent
per cada espècie. Així, i per posar sols un exemple,
un Pinus pinaster en alvèol forestal d’una saba ha
de tenir una alçària no superior als 30 cm i un diàmetre de coll d’arrel mínim de 2 mm.
Pel que fa als criteris qualitatius hem d’evitar
que el plançó tingui ferides sense cicatritzar, que
tingui absència de gemmes susceptibles de produir
un brot apical, que tingui tiges múltiples, que presenti un sistema radicular deformat, o s’apreciïn
signes de dessecació, rescalfament, floridures,
podridures o danys causats per organismes nocius.
És important també que la part aèria i la part radical estiguin en equilibri.
Com a empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, Forestal Catalana treballa en alguna
línia per a la preservació del material genètic de
les espècies vegetals presents a Catalunya?
Sí, de fet portem uns quants anys redirigint l’àrea
cap a programes relacionats amb la conservació i
millora de la diversitat genètica dels nostres boscos
i algunes espècies en particular. Des de l’any 2012
(i fins el 2015) estem desenvolupant un projecte
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amb cofinançament FEDER que porta per títol
“Programa de promoció, preservació i millora
genètica dels materials forestals de reproducció de les regions de procedència catalanes”.
El projecte té la finalitat de potenciar accions
en matèria de conservació genètica de MFR del
territori català. La conservació es planteja en el
seu sentit més ampli mantenint la
variabilitat/diversitat existent a Catalunya i
recuperant, si cal, tant espècies de distribució
reduïda com caràcters d’interès adaptatiu. A
més, s’està produint a la selecció i millora de
diferents materials per posar-los a l’abast de
qualsevol productor, materials la majoria d’ells
per acabar obtenint fusta de qualitat, i altres
per fruit, com per exemple el pi pinyer.
Quins processos i controls se segueixen per
assolir i garantir aquesta qualitat i garantia
de sanitat?
Tots els sistemes de comercialització tracten de
determinar la identitat i una qualitat per al
material de reproducció i, per això, cal establir
un seguiment administratiu de manera que
aquestes es mantinguin en els processos productius fins a l’usuari final.
Per tal de portar el control dels materials
forestals de reproducció l’única garantia que li
queda a l’usuari per comprovar la identitat del
material que apareix en el document de compra és esperar que hagi funcionat correctament tot el flux de controls establerts en la
collita dels fruits, en el procés i transformació
de les llavors, en l’emmagatzematge i comercialització, i finalment, en la producció de la
planta. Aquests controls han de servir per
mantenir la traçabilitat del MFR, i es basen
principalment en inspeccions oficials de la
Generalitat de Catalunya, en que el llibre registre del proveïdor estigui al dia i que el proveïdor faci una declaració anual de quantitats
produïdes i comercialitzades.
Quan s’adquireix MFR ens hem d’assegurar
que aquest vingui correctament etiquetat
segons la categoria genètica que li correspongui, i que en el document del proveïdor
aparegui el certificat patró.
Com veieu la iniciativa del Consorci Forestal
de Catalunya de recollir llavor de pi radiata
de Catalunya i la posterior producció de
material vegetal amb aquest origen?
La demanda de Pinus radiata ha estat conside-

rable per part dels propietaris catalans des de
fa ja anys. Tots sabem que aquesta espècie es
veu afectada per una greu malaltia produïda
pel fong Fusarium circinatum. S’han trobat
focus a diversos indrets del nord d’Espanya i la
importació de fruits i llavors de tercers països
on és present el fong s’ha d’evitar per complert, com per exemple Xile o Mèxic.
Per tot això, penso que la millor solució
passa per recollir llavors i produir planta de
masses catalanes que sabem que no estan
afectades, i per tant, la iniciativa del Consorci
és la més encertada per poder cobrir les
necessitats dels propietaris. Amb tot, per cada
recol·lecció de MFR d’aquesta espècie s’ha
d’efectuar una anàlisi preceptiu i les plantes i
llavors han d’anar acompanyades de passaport fitosanitari.
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