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n la darrera editorial us fèiem arribar la nostra sorpresa, o millor dit, perplexitat, davant
l’anunci de dissolució del Centre de la Propietat Forestal. Aquest anunci s’incloïa en l’acord
de l’1 de juny de racionalització de l’administració que, sense cap tipus de justificació

objectiva ni el més mínim diàleg ni contacte amb el sectors, implicava la modificació de la Llei
forestal catalana i la derogació de la llei que el 1999 consolidava el CPF com una administració
participada responsable del desenvolupament de les polítiques dirigides al bosc privat (el 80% del
bosc de Catalunya).

El resultat d’aquesta decisió fou el clam de nou entitats del conjunt del sector forestal (Consor-
ci Forestal, AECORK, Associació Autònoma d’Empresaris de la Fusta de les Comarques Gironines,
ARESCAT, Col·legi d’Enginyers de Monts, Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals, JARC i RETECORK)
que ens varem dirigir conjuntament a Presidència i a responsables dels diferents partits que con-
formen el Govern, expressant la nostra total disconformitat amb aquesta decisió i demanant la
seva rectificació. Una reclamació gairebé unànime que, amb el recolzament de la mateixa conse-
lleria de DMAH,  ha fet caure el CPF de la proposta de Llei per materialitzar l’acord de Govern.

Arribats a aquest punt i conscients de la situació d’impàs i confusió en la que es troba el sector
forestal a casa nostra considerem que cal reclamar un canvi en el conjunt de polítiques dirigides
al medi natural. El primer i més immediat és rectificar l’acord de Govern que resolia la dissolució
del Centre doncs, al nostre entendre, és contrari a la necessitat de reforçar i potenciar el que fun-
ciona i de donar confiança al sector. Fet especialment greu en uns moments extremadament
complexos com els actuals quan, tot i la situació de crisi i els desastres naturals, el sector privat
ha reaccionat de forma sorprenent.

En segon lloc cal preparar un canvi que ha de passar, entre altres, per:
· Potenciar i ampliar el model del CPF. 
· Integrar la política forestal en el conjunt de polítiques de desenvolupament rural (quin sentit té
deixar al marge un sector que representa el 60% del nostre territori)
· Revisar i aprovar un Pla General de Política Forestal fent una aposta realista i necessària per la
mobilització de fusta (un producte natural, renovable i amb un sens fi d’aplicacions que fan espe-
cialment interessant el seu aprofitament) i per nous mercats com el de la biomassa
· Dotar-lo dels mecanismes de finançament necessaris pel seu desenvolupament. Com passa sem-
pre, al bosc també és més eficaç i eficient prevenir que curar i seguim esmerçant més recursos en
curar al malat que en prevenir la malaltia. En el nostre cas en forma de gran incendi
· Reconèixer (com ja fa la Llei bàsica de boscos) el paper del propietari forestal – silvicultor en la
gestió del bosc i integrar-lo en els processos de decisió que l’afecten directament (des de l’àmbit
forestal a les polítiques de conservació dels espais naturals)
· Racionalitzar la intervenció administrativa i facilitar els canvis i eines (simplificació dels
PTGMFs, redacció dels PORFs, etc.) que han de fer possible facilitar l’extensió de la planificació de
la gestió forestal sostenible al conjunt de les explotacions forestals
· Una inversió en comunicació i educació social orientada a donar a conèixer una realitat comple-
xa (la del bosc) i a fomentar i promocionar la valorització i el consum de productes forestals

Tot i que aquest no pretén ser un llistat exhaustiu de les moltes coses que tenim per fer, si que
és un bon recull de moltes de les prioritats que com a col·lectiu hem traslladat als responsables
del conjunt de formacions polítiques. Considerem que el bosc i el futur del sector és quelcom que
va més enllà del nostre interès i responsabilitat i així hem de defensar en un moment de canvis
que, com molt bé se sol dir, també és un moment d’oportunitats.

E

Joan Rovira i Ciuró

Secretari general del
Consorci Forestal de
Catalunya.
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ls recurrents episodis de grans incendis
forestals (GIF) que han succeït a Catalunya
les darreres dècades han permès evolucio-

nar el discurs tècnic, però també social, sobre el
fenomen, tant pel que fa a la diagnosi com a la cer-
ca de solucions. Tanmateix, les conclusions a les
que s’arriba, per diverses raons, no sempre són les
mateixes i fins i tot en el que es coneix com a reali-
tat tècnica als estudis de percepció, les divergències
són encara significatives i, per defecte, es multipli-
quen quan les traspassem a la realitat social. Preci-
sament, un important repte de la comunicació
sobre els incendis forestals és apropar el món de les
percepcions (en plural) amb el de la realitat (en sin-
gular), atès que és fonamental millorar la compren-
sió social del fenomen per abordar des d’una pers-
pectiva política la complexitat que caracteritza la
gestió del risc dels grans incendis.

Fixem-nos que de partida ja centrem l’atenció en
els grans incendis o catastròfics, aquells que més
enllà de la classificació oficial de superiors a 500ha,
són els que mostren de forma mantinguda un
comportament que supera el límit de la capacitat
d’extinció i/o, afegit recentment, de la capacitat de
gestió de l’emergència (per exemple amb episodis
de simultaneïtat en zones d’interfície urbana fores-
tal). Són els incendis que donen problemes, els que
en una proporció molt petita del total del nombre
d’ignicions (inferior al 0.5%) cremen la gran majo-
ria de la superfície (prop del 80%) i amb una
tendència a l’alça. Els que ens mostren, entre altres
aspectes, que (realitat tècnica):

· Som molt eficaços en la majoria dels incendis i
estem subjectes al règim de la paradoxa de l’extin-
ció (l’èxit apagant incendis en condicions favora-
bles prepara el terreny per l’esdeveniment de grans
incendis en condicions més severes degut a la pro-
gressiva acumulació de combustibles)

· A banda dels èxits aconseguits en el control de
les ignicions (Canyameres, 2007), la seva raó de ser
es troba en l’elevada capacitat de propagació del

territori degut a les causes estructurals dels incen-
dis relacionades amb l’abandó de la gestió forestal,
la ramaderia extensiva i, en menor mesura, els con-
reus.

· La manca de percepció del risc i l’escassa capa-
citat d’autoprotecció de la interfase urbana forestal
fa necessari prioritzar-hi els mitjans desatenent les
àrees forestals on propaga lliurement.

· La capacitat d’extinció i la capacitat de gestió de
l’emergència tenen un límit (Rifà i Castellnou,
2007), i sense actuar en la capacitat de propagació
del territori quedem subjectes a l’atzar, o a la cir-
cumstàncies si es prefereix, de que aquell sigui un
any bo (pluges a l’estiu, cap episodi de simultaneï-
tat, hem aconseguit que cap incendis se’ns fes
gran) o dolent (cas contrari).

També ens han ensenyat que els episodis de GIF
– els períodes en els que hi ha les condicions sinòp-
tiques per a que es produeixin – no són excepcio-
nals, sinó recurrents i que es poden preveure. Que el
foc és un element del nostre ecosistema i que lluny
de “pretendre de descobrir la incombustibilitat dels
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Informació i comunicació sobre els incendis forestals. 
La gestió del risc com a oportunitat 
per a promoure el sector forestal

Eduard Plana Bach
Cap de l’Àrea 
d’Incendis Forestals
i Territori
Centre Tecnològic
Forestal de 
Catalunya.

Posa l’èmfasi única-
ment en la resposta
tecnològica al fenomen
pot donar una falsa
sensació de seguretat.
Fotografia: E. Plana.



vegetals” cal actuar sobre la vulnerabilitat del territori,
per “reduir al mínimum llur freqüència i intensitat i evitar
sempre que un incendi de poca importància degeneri en
un vertader desastre” (Vendrell, 1923). Que els incendis
segueixen patrons de propagació, que existeixen diverses
tipologies d’incendis, que coneixent aquesta informació
podem fer actuacions més eficaces i eficients al territori
en el moment de controlar les flames i a l’hora d’antici-
par-se als incendis que “esdevindran”, on la prevenció i
l’extinció (o la pre-extinció) queden diluïdes en un
mateix entramat de la planificació del risc (Pagès et al.,
2009). Aspectes cada vegada més incorporats a les políti-
ques de gestió del risc d’incendis, tot i que a vegades
hagin suposat un xoc frontal als preceptes consolidats de
les estratègies que s’havien dut a terme fins llavors. La
recuperació del foc tècnic, el contrafoc o les cremes pres-
crites, o la incorporació de la metodologia dels punts
estratègics de gestió (Larrañaga, 2009) en el disseny de
les infraestructures de prevenció/pre-extinció als Períme-
tres de protecció prioritària, als plans de prevenció, o a
nivell de finca en són dos exemples. 

Ens trobem, per tant, davant d’una millora continuada
del model de gestió del risc d’incendis forestals que s’a-

dapta al context de risc canviant (increment de la capa-
citat de propagació i de la vulnerabilitat de la interfase
urbana forestal), va integrant els nous coneixements i
avenços tècnics, i facilita la corresponsabilitat i coordi-
nació dels diversos agents relacionats. Amb aspectes
molt positius, plenament consolidats i que són un refe-
rent a nivell internacional. Però també amb mancances i
reptes en els que cal seguir treballant. En el marc del
model escalonat de planificació forestal és rellevant, per
exemple, l’elaboració per part de l’administració forestal
de les orientacions de gestió (ORGEST) de silvicultura
preventiva a nivell de finca (és a dir, adaptar els boscos a
l’ecologia del foc de les espècies), o la incorporació des
del 2008 de la secció  Gestió forestal en la prevenció
d’incendis a l’ordre d’ajuts forestals en finques privades
(Cervera i Piqué, 2009). Els processos d’Avaluació
Ambiental Estratègica (AAE), per la seva banda, permeten
integrar l’anàlisi del risc d’incendis als diversos plans i
programes sectorials afectats (especialment territorials i
urbanístics). La promoció de l’aprofitament de la biomas-
sa o de la ramaderia extensiva amb el doble objectiu de
posar en valor el producte i prevenció d’incendis, mostra
la maduresa d’un sector que aborda el fenomen des de la
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necessària perspectiva tridimensional de transversalitat,
coordinació institucional i participació dels agents
socials. Tanmateix, manca una aposta més decidida per
crear instruments que internalitzin en l’economia de l’ex-
plotació forestal i agrària els beneficis que genera per a
la prevenció d’incendis. Especialment quan ja hi ha estu-
dis que mostren com el costos de dinamitzar la gestió
forestal i ramadera són inferiors als costos evitats dels
incendis (Plana, 2007).

Ara bé, la realitat social ha avançat en la mateixa
direcció? S’ha explicat prou bé on estem, i on volem arri-
bar? Tenim una societat capaç d’assumir les necessàries
actuacions a llarg termini per a reduir el risc dels grans
incendis forestals? Què entenem per realitat social, qui la
construeix, i com podem influir-hi des del sector?

Els sociòlegs ens avisen que la imatge que els ciutadans
tindran dels incendis – i pràcticament de qualsevol qües-
tió no quotidiana - dependrà especialment de les infor-
macions amb que els han representat els mitjans de
comunicació. Aquest fet pren especial rellevància en el
cas que ens ocupa atès que diversos estudis d’opinió
mostren els incendis forestals com el principal problema
mediambiental percebut a la nostra societat (APAS
2003). I no cal perdre de perspectiva que els mitjans de
comunicació tenen també un objectiu comercial; es trac-
ta de vendre exemplars i d’augmentar l’audiència. També
els missatges que formen part de les campanyes de sensi-
bilització a l’estiu, o les publicacions d’ampli abast de
grups ecologistes participen en la construcció social (el
que la gent coneix, pensa i opina) del fenomen dels
incendis forestals. Tots aquests elements però, lluny de
ser vistos com un inconvenient, representen una oportu-
nitat per a posar en valor l’inherent paper de la gestió
forestal i els aprofitaments agro-ramaders en la preven-
ció d’incendis. Anem a pams.

Enquesta d’opinió sobre el paper dels mitjans de comu-
nicació

Una qüestió important és veure la diferència del paper
que desenvolupen els mitjans de comunicació quan
cobreixen la notícia d’un incendi quan crema, durant el
període de risc, o fora de l’època de risc. En el primer cas,
habitualment predomina el sensacionalisme potenciant
els elements escènics, visuals i dramàtics, d’informacions
“en calent”, donada la sensibilitat que desperta el tema i
l’espectacularitat de l’emergència. Al que s’hi ajunta la
manca d’especialització habitual, accentuada a l’estiu per
l’eventualitat dels personal laboral amb els anomenats, en
l’argot periodístic, becaris (Sànchez, 2009). A l’inici de
“campanya” l’interès es centra, sobretot, en valorar el risc
d’aquell any, i es fa difícil aprofitar l’atenció dels mitjans
per fer entendre i crear notícia sobre el risc latent de
grans incendis degut a la vulnerabilitat intrínseca del
territori i el caràcter circumstancial que esmentàvem
abans. Fora dels períodes de risc, en els debats post-
incendi i en el marc de la lloable aspiració de trobar res-
postes als devastadors incendis, o en reportatges de llarg
format (comuns en les efemèrides de grans incendis per
exemple), habitualment és més fàcil incorporar les qües-
tions relacionades amb el marc causal estructural relacio-
nat amb l’abandonament de les activitats agràries i la vul-
nerabilitat del territori. Òbviament, aquesta és una
simplificació ja que ens podem trobar que en el moment
de l’incendi (especialment si dura diversos dies i en funció
de la seva afectació o rellevància) els mitjans són recep-
tius a articles d’opinió on es pot abordar les qüestions de
fons, o cerquen aquestes opinions per complementar la
notícia de l’incendi. En tots els casos, l’espai que estan
dedicant els mitjans al tema, és creixent.

Notícies on apareix “incendios forestales” a l’hemerote-
ca digital de La Vanguardia entre 1881 i el 2010 

Cal tenir ben present que un tret característic de les
notícies sobre incendis és el risc de la seva instrumenta-
lització política i tractament mediàtic (Sànchez, 2009),
que dificulta els debats pausats, distreu de les qüestions
de fons o enrareix l’ambient amb tòpics com la manca
de coordinació, sovint àmpliament superats. El cas,
encara vigent, de l’incendi d’Horta de Sant Joan (Plana,
2010), o de l’incendi de Sant Llorenç Savall al 2003Font: APAS, 2003

Font: http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/
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(aquest darrer amb una “polèmica” sobre una pretesa
opinió dels ecòlegs reivindicant el paper de l’estrat
arbustiu contra la visió “enginyeril” de “netejar” els bos-
cos) en són dos desafortunats exemples.

Retalls aleatoris d’articles sobre els incendis forestals a
Catalunya: des del sensacionalisme al rol pedagògic de la
premsa explicant les causes de fons dels grans incendis

Les campanyes de sensibilització, per la seva banda, s’han
de caracteritzar per missatges curts, que siguin fàcils de
retenir, però sobretot que siguin assumibles per la societat,
que es puguin entendre. Molts de nosaltres som de la gene-
ració de “todos contra el fuego” que a molt nivells s’ha
considerat com una campanya exitosa i en certa manera ha
inspirat posteriors campanyes (Foc Zero a Catalunya o Ni 1
foc al bosc a les Illes Balears per exemple). Fixem-nos però,

quina aparent contradicció amb la realitat tècnica, que
diferencia focs d’elevada intensitat dels focs de baixa
intensitat, incorpora l’ús del foc tècnic com a eina de pre-
venció i extinció, constata el paper tradicional del foc com
a eina de gestió a les zones rurals, i reconeix el rol ecològic
que li és propi al fenomen foc i els seus efectes positius
amb una recurrència i intensitat adequada al règim natural
(millora d’hàbitats, millora de la resiliència de les masses
forestals front a focs d’alta intensitat, etc.). No seria més
coherent parlar de tots contra els incendis catastròfics? A
un país alpí sensibilitzaran a la població contra la neu o
contra les allaus? En gran mesura, una comunicació sobre
els incendis fonamentada en el “mite tecnològic”, segons el
qual la tecnologia pot aturar sempre les flames, i en la
supressió total del fenomen entès com l’enemic a comba-
tre, treu responsabilitat al ciutadà sobre la seva pròpia
capacitat de reduir el risc i autoprotegir-se, desnaturalitza
el rol del foc a l’ecosistema i fa difícil comprendre la neces-
sitat d’actuar sobre la vulnerabilitat i la capacitat de propa-
gació de les flames a escala de paisatge com a estratègia
de gestió del risc d’incendis (Plana, 2009). Simplement tots
els focs són dolents i apagar-los és l’única alternativa pre-
tesa.

Els grups ecologistes i el tercer sector en general tenen
una particularitat, i és que sovint gaudeixen d’un nivell de
credibilitat i/o imparcialitat més elevat que el de les insti-
tucions oficials i les associacions professionals del sector, i
uns canals de comunicació amb un format més atractiu i
penetrable pel gran públic (sobretot d’àmbit urbà) que, per

Fotografia: E. Plana



9 tema de fons
Agost de 2010
catalunyaforestal

exemple, els del món de la recerca o acadèmic. Normal-
ment, les que tenen capacitat de generar opinió són asso-
ciacions amb personal tècnic especialitzat. A mesura que
l’àmbit expert es diversifica, i genera resultats (en forma de
jornades, congressos, publicacions, articles divulgatius) la
informació es fa més accessible, oferint una oportunitat
estratègica per apropar la realitat tècnica i la realitat social.
L’evolució dels continguts dels informes anuals sobre els
incendis dels dos principals grups ecologistes de l’estat
espanyol, Greenpeace i WWF/Adena, és un molt bon exem-
ple d’aquesta convergència de discursos i de com vehicular
els resultats dels grups de reflexió experts cap a la societat.
L’accent en les causes de fons dels incendis relacionades
amb l’abandonament de la gestió forestal, el paper natural
del foc a l’ecosistema, la necessitat d’actuar sobre la vulne-
rabilitat del territori a través de la gestió forestal o la para-
doxa de l’extinció són termes que queden ben recollits en
els informes dels darrers anys.

Índex de l’informe Grandes incendios forestales. Causas
y efectes de una ineficaz gestión del territorio

La informació sobre els incendis es pot agrupar en tres
escenaris conceptuals de la gestió del risc d’incendi: l’es-
cenari extinció (detecció immediata i extinció), l’escenari
de prevenció reactiva (control d’ignicions, vigilància i
infraestructures de prevenció) i l’escenari, fonamentat en
les causes estructurals, de prevenció proactiva (integrant
la gestió forestal i agroramadera i la planificació territo-
rial en la disminució de la capacitat de propagació a esca-
la de paisatge) (Plana, 2004). Possiblement amb cert
decalaix, però de la mateixa manera que el marc institu-
cional, és a dir, el model de gestió del risc d’incendi, s’am-
plia, i integra a les tradicionals mesures d’extinció i pre-
venció, allò referit a la vulnerabilitat del territori (ORGEST,
AAE, biomassa..), també la realitat social evoluciona en la
mateixa direcció. En una recerca en curs sobre l’evolució
del discurs periodístic a partir de l’hemeroteca de La Van-
guardia, els primers resultats semblen indicar, per una
banda, una tendència a l’augment de les notícies referides
a l’escenari reactiu i proactiu (tot i que continua predomi-
nant lògicament l’escenari d’extinció atès que la majoria
de notícies hi són quan un incendi crema) i, per l’altre,
una major proporció de notícies referides a l’escenari pro-
actiu els anys amb més superfície afectada (la rellevància
dels GIF atreu l’atenció cap a les causes de fons). També
els informes dels grups ecologistes centren l’atenció cada
vegada més sobre les causes de propagació relacionades
amb la vulnerabilitat del territori.

Percentatge del tipus de titular de la notícia per a cada
escenari conceptual aparegudes a La Vanguardia en
anys recents amb episodis de GIF, i superfície cremada
(n=578 notícies) 

Donada la divergència entre la realitat tècnica i la reali-
tat social, l’oportunisme d’un tema com el dels incendis
que de forma recurrent crida l’atenció dels mitjans i la
sensibilitat social vers als incendis, és fonamental una
actitud de comunicació proactiva del sector i gestors.
Cal, però, tenir en compte aspectes importants com el
desconeixement del paper de la gestió forestal, una
assignatura pendent resultat de masses anys sense
saber-nos explicar. Com podem fer entendre els beneficis

Font: Elaboració pròpia

(Font: WWF/Adena)



Està especialment en mans del sector reivindicar el paper
de la gestió activa del territori com a garant de la con-
servació de la multifuncionalitat dels boscos i la reducció
del risc dels grans incendis forestals. La creixent preocu-

pació europea sobre el tema dels grans incendis (espero-
nada per les previsions del canvi climàtic que faran
extensiu el fenomen a països que tradicionalment s’ha-
vien mantingut al marge) i el predomini dels valors hedo-
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Millorar la comprensió de les causes dels grans
incendis, distingint clarament els factors de risc
d’ignició i el binomi capacitat de propagació -
capacitat d’extinció. Ampliar la interpretació sim-
plificada del fatalisme de les ignicions i les condi-
cions cl imatològiques “extraordinàries” com a
causes, i relativitzar el “mite tecnològic”.

Millorar la comprensió del paper del foc com a
pertorbació natural de l’ecosistema mediterrani, i
incidir en la necessitat de disposar de paisatges
menys vulnerables a la propagació de les flames
per a fer front dels incendis de gran dimensió,
com alternativa a la inabastable supressió total
del foc.

La comprensió de la fragilitat i vulnerabilitat del

medi facilitaria la presa de consciència sobre l’ex-
posició al risc (referit sobretot a la interfase urba-
na forestal), l’adopció de mesures de prevenció i
autoprotecció, i el comportament responsable.

Promoure el reconeixement del paper de les
activitats agràries en la prevenció d’incendis, jun-
tament amb la conservació dels valors del paisat-
ge i el desenvolupament econòmic del territori.

Evitar la instrumentalització política i mediàtica
del fenomen dels incendis (recuperant tòpics com
la falta de coordinació entre bombers i les gents
del territori que poden estar àmpliament superats,
i que dificulten el debat pausat necessari post-
emergència) i els tractaments sensacionalistes de
la notícia. 

de la gestió forestal per a la prevenció d’incendis si la
societat no sap què és la gestió forestal? Això obliga a
ser creatius (sense saber encara com, caldria superar l’ex-
cessiva simplificació de parlar de boscos “bruts” i boscos
“nets”), insistents (que alguna cosa queda) i el màxim de
coherents possible (evitant polèmiques resoltes a nivell
tècnic). 

En tot cas, la manca d’especialització periodística i el
desconeixement social de les causes de fons dels incendis
fa recomanable facilitar als periodistes i als generadors
d’opinió eines per a construir la notícia o el missatge,
centrant l’atenció en aquells aspectes de la realitat tèc-
nica més rellevants i/o prioritaris. L’any 2007 varem edi-
tar el Manual per a la comprensió i tractament informa-
tiu dels incendis forestals destinada als periodistes
(possiblement la primera publicació d’aquest tipus) i
aquest any hem fet el mateix per a tècnics  d’administra-
cions locals. Ambdós casos inclouen propostes de comu-
nicació sobre els incendis (requadre). Crear aliances de
comunicació amb entitats amb gran penetració a la

societat, fer partícips a altres col·lectius professionals
relacionats amb l’ús i gestió dels espais forestals per a
potenciar el missatge (incloent activitats empresarials
basades en l’actiu patrimoni forestal com a recurs pro-
ductiu com el turisme o a entitats locals pròximes a la
ciutadania) o aprofundir amb els beneficis de la gestió
forestal per a la prevenció d’incendis des d’una perspecti-
va cost-eficient (“Ramaderia i silvicultura, solucions de
futur” diari Segre, 4/07/10) són algunes iniciatives en les
que caldria treballar. Per guanyar en efectivitat i mètode,
seria desitjable emmarcar-les en una  estratègia de
comunicació específica o sectorial. Especialment si tenim
en compte que, cada vegada més, els aspectes de comu-
nicació són més determinants per l’exercici de les políti-
ques.

Difícilment, sense una societat que entengui els benefi-
cis ambientals i socioeconòmics que ofereix el manteni-
ment dels boscos i la gestió forestal i agroramadera del
territori, es podran abordar polítiques amb resultats apa-
rentment poc tangibles i amb beneficis a llarg termini.

Propostes de comunicació sobre els incendis forestal per a millorar el tractament informatiu i
la prevenció social (adaptat de Plana i Barrigón, 2007):



nistes d’una societat fonamentalment urbana, ofereix un
marc idoni per potenciar l’històrica reivindicació dels paï-
sos mediterranis de “reactivar la gestió forestal ade-
quant-la a les noves necessitats i assegurar uns luxes
econòmics estables i suficients” (E. Rojas, Catalunya

Forestal núm. 103). La comunicació és una eina que pot
ajudar a convertir la gestió del risc dels incendis forestals
en una oportunitat per al desenvolupament del sector,
amb arguments socials, ecològics i econòmics plenament
justificats.
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en conegut és que, a casa nostra, una
finca rústica sol tenir sempre tres
superfícies: la que es desprèn de la

descripció registral, la de la cèdula cadastral i
la que es pot mesurar segons els seus límits
reals sobre el terreny. Per tant, el conflicte està
servit. 

Començant pel Registre de la Propietat, val a
dir que aquest organisme es va crear a mitjans
del segle XIX i, en aquells moments, no es dis-
posava de mitjans cartogràfics precisos ni
tampoc de les eines necessàries per efectuar
mesures amb la precisió que avui dia pot tenir
un taquímetre o, fins i tot, un GPS. Quedava
confiada la identificació de les finques a la
seva descripció literària, feta pel seu mateix
propietari, on es mencionaven els diferents
veïns que limitaven en els diferents punts car-
dinals, bé sigui mitjançant accidents naturals o
no i també es feia menció de la superfície de la
finca, amb la gran paradoxa que aquesta

superfície, que es donava en unitats locals
(quarteres, vessanes...), arribava a simular pre-
cisions de centímetres quadrats quan es feien
les equivalències, la qual cosa fins i tot avui
resultaria impossible. Ara bé, el que sí que
tenien clar els propietaris quan van inscriure
les finques per primera vegada era que quan
més superfície inscriguessin, més haurien de
pagar de contribució, amb la qual cosa la
tendència era clara: s’inscrivia sempre menys
superfície de la real, per pagar menys impos-
tos. El cert és, però, que la descripció literària
d’una finca gairebé mai permet identificar-la
amb precisió sobre el terreny. Convé destacar
que la informació dels Registres de la Propietat
és pública, de forma que tothom pot accedir a
la informació desitjada pagant el preu o taxa
corresponent.

El cadastre de rústica es va començar a ges-
tar anys més tard, a finals del segle XIX, quan
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es va crear l’Instituto Geográfico. Posteriorment (1906) es
va promulgar la Llei del Cadastre i no fou fins uns quants
anys més tard que es va instaurar l’ús de fotografies
aèries en blanc i negre de l’exèrcit amb finalitats cadas-
trals, aplicant-se massivament a la dècada del 1950. A
diferència dels Registres, el nom dels titulars cadastrals és
informació confidencial i l’única informació pública és la
relativa a la cartografia, usos i superfícies. Sobre les cita-
des fotografies procedents de vols de l’exèrcit s’hi delimi-
taven les finques mitjançant les diferents parcel·les i sub-
parcel·les, en diferents colors segons els diferents límits.
Aquesta delimitació la feien els tècnics arrelats al país,
bons coneixedors dels termenals, amb l’ajuda dels propie-
taris, pintant directament sobre les fotografies i, curiosa-
ment, no es solien equivocar gaire. És clar que llavors la
gent coneixia el país amb molta exactitud, tot el contrari
del que passa actualment. Aquestes fotografies, però, no
estaven restituïdes i l’escala era aproximada, sovint pròxi-
ma a 1:4.500, fet que causà, més endavant, greus proble-
mes. 

Anys després, quan es va començar crear el cadastre
restituït a escala 1:5.000, a principis de la dècada dels
noranta, els Ajuntaments van haver de traspassar els
límits de les fotografies del cadastre antic sobre ortofoto-
grafies i, depèn del tècnic que hi hagués a cada ajunta-
ment i la seva destresa ocular, aquests límits es retolaven
bé o malament, desgraciadament malament la majoria de
vegades. Sortosament molts Ajuntaments conserven
encara en format paper el cada dia més valuós cadastre
antic, i també se’n conserva una còpia a la Gerència Terri-
torial del Cadastre de cada província i a les diferents
Diputacions, cosa que no tothom sap. El més trist és que
no n’existeixin còpies en suport digital. Es mostren a con-
tinuació un exemple del que fou el cadastre sobre foto-
grafies aèries deformades i pintat a mà i el cadastre
actual restituït, si bé sovint aquest darrer amb uns límits
menys precisos que el primer.

El treball que hagués calgut fer quan es va crear el
cadastre nou, és a dir, el seguiment real de les finques i els
seus termenals sobre el terreny, era tan titànic que es va
acabar reduint a la mínima expressió i fins i tot en algun
cas alguns propietaris aprofitaven l’avinentesa per «cadas-
trar-se» algun tros de finca del veí, amb què quedava
reflectida la versió de l’últim espavilat. 

Actualment, el cadastre està prenent molta força i s’uti-
litza, a part per a la seva funció pròpia, que és per pagar
l’impost de béns immobles, per identificar finques que són
objecte d’expropiació, per cobrar subvencions, per ordenar
finques mitjançant un Pla tècnic de gestió i millora fores-
tal..., i com que ja hem vist que el cadastre no sol estar ben
delimitat, comença aquí un bon problema que és fruit del
més gran desordre possible. El que no pot ser, però, és que
un organisme creat per recaptar tributs com és el cadastre
s’utilitzi per delimitar finques, i menys quan cadastre i rea-
litat no se solen assemblar ni en pintura. Doncs, bé, conei-
xent que el cadastre no reflecteix fidelment la realitat,
anem a veure què és allò que delimita realment les finques.

Les finques rústiques, com s’ha explicat, no es delimiten
sobre el terreny ni amb plànols cadastrals ni amb descrip-
cions literals, sinó que el que les defineix físicament és el
seu termenal (o partió), que no és altra cosa que una línia
imaginària que uneix els diferents termes (o fites) o bé els
diferents accidents naturals del terreny tals com carenes,
camins, marges, torrents, rius, cingles, canvis sobtats de
pendent.... Certament, però, el termenal sempre acaba
essent un acord entre propietaris confrontants, i la seva
delimitació i fitació exigeix que ambdós hi estiguin d’acord
per ser vàlida. Cada dia, però, hi ha menys gent coneixedo-
ra de les partions reals de les finques, cosa que no desvir-
tua el fet que una finca tingui uns límits reals que prevalen
per sobre dels seus límits registrals o cadastrals, els quals
en defineixen el seu cos cert. Cal tenir present que sovint
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Fotografies (1-4):
Imatges de diferents
models de les fites o termes
que es poden trobar. Autor:
Jordi Codina Cutrina.

hi ha conflictes en els límits entre finques,
alguns dels quals acaben al jutjat malgrat estar
en discussió una poca porció de terreny compa-
rada amb el conjunt de la finca, però els terme-
nals tenen això, obsessionen els propietaris fins
a límits irracionals. 

Com deia, el termenal sol venir delimitat per
les fites, les quals es mostren en una gran
varietat de formes. Sovint són rocs carejats
plantats sobre el terreny, a vegades amb dos
testimonis, corresponents a uns rocs més
petits situats a cada cantó del roc principal i
marcant la direcció de la partió. També hi ha
fites esculpides en afloraments rocosos, molt
sovint en forma de tres ratlles paral·leles i
actualment es posen fites de formigó armat.
Antigament solien posar trossos de teula, car-
bó o vidres sota les fites, la qual cosa els con-
feria el títol de verdaderes en futurs conflictes.
En els punts d’inflexió i sobretot en els angles
rectes es solia col·locar una fita i una contrafi-
ta, indicant clarament el sentit del termenal
en ambdues direccions. Es mostren seguida-
ment uns quants models de les fites o termes

que es poden trobar.
D’altra banda, els termenals mai no seguien

límits estranys i gairebé sempre es marcaven
seguint la lògica i el sentit comú, si no és que
eren fruit l’alguna juguesca estranya. Algunes
vegades i sobretot quan el termenal no
segueix cap accident geogràfic, es pot
reconèixer sobre el terreny l’anomenat terme-
naló o termenalet, que és una mena de cavalló
de terra o rocs semblant a una petita carena
que es construïa pel límit entre finques. També
en alguns casos apareixen pilots de rocs en
forma de cavalló que indiquen la partió, rocs
que els propietaris hi anaven dipositant per
marcar el terreny i que, en ocasions, procedei-
xen d’antics murs de pedra que han anat
caient. Seguint amb els diferents tipus de par-
tió que ens podem trobar, cal destacar el fet
dels marges entre finques. La tradició diu que
en el cas dels marges agrícoles, aquests són
del propietari de la finca de cota superior,
mentre que en els marges forestals la propie-
tat recau a la finca de cota inferior. La raó és
clara: si un pagès sap que el marge del camp
és del de dalt, ja no anirà llaurant al peu del

1 2
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marge cada vegada per engrandir la seva finca.
D’altra banda, el marge forestal ha de ser
necessàriament de la propietat inferior ja que si
un arbre en cau, caurà a la propietat de baix, si
bé es pot plantejar aquí el dilema de les eslla-
vissades, que provocarien un termenal mòbil. En
aquest sentit, la Secció 1a, Capítol IV, Títol IV
del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya
únicament contempla els marges, les ribes i les
parets de sustentació entre finques, als quals
atribueix la propietat a la finca superior. Sempre
hi ha, però, les corresponents excepcions. Algu-
nes finques delimitades per cingleres i quan
aquestes cingleres constitueixen també límits
municipals i contenen diferents formacions
litològiques, com el cas dels cingles de Sau, on
hi ha la calcària de Tavertet a la part superior i
els conglomerats de les Guilleries a la part infe-
rior, limiten justament pel canvi de formació i
no pas per la part alta del cingle com diu la tra-
dició, essent el color blanc dels de dalt i el ver-
mell dels de baix. Un altre fet que es podria
qualificar d’excepcional és quan un termenal
segueix una carena i de sobte aquesta carena
s’eixampla formant un pla a la seva part supe-
rior i és que sovint aquest pla no es partia pel
centre sinó que era d’una finca o bé de l’altra,
passant el termenal just pel marge d’un dels
extrems, anomenat aiguavés. 

També abans plantaven arbres diferents dels
típics de la contrada en els termenals, tals com
pins pinyers, que es veien des de lluny. D’altra
banda, sovint es troben arbres de grans dimen-
sions que fan de termenal, com roures vells,
corresponents a peus que no tallava cap dels dos
veïns en considerar-los mitgers. A un bon talla-
dor de bosc, però, no li calen gaires elements per
saber on és la partió: mirant els
arbres en conjunt ja en té prou per
saber on va arribar la tallada de la
darrera vegada i, si es va fer bé, ja
té moltes pistes per saber on és el
termenal. 

Convé remarcar un fet que porta
cada dia més problemes a la deli-
mitació de les finques rústiques,
que és la col·locació dels vailets
elèctrics. Sovint aquests no es
posen seguint la partió sinó que es
posen per on és més còmode i pels

llocs que seran de bon aprofitar pel bestiar. Com
que cada dia menys gent coneix els límits reals
de les finques i les seves fites, els fils acaben
portant moltes confusions en els termenals i
quan un compra una finca pot arribar a pensar
que el pastor elèctric és el termenal, res més
lluny de la realitat en moltes ocasions. Més greu
és aquest problema si es té en compte la possi-
bilitat d’usucapió en posseir un bé immoble de
forma pacífica i ininterrompuda durant un ter-
mini de vint anys, com així estableix la secció
4a, capítol I, títol III del Llibre Cinquè del Codi
Civil de Catalunya.
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Fotografies (5-6):
Imatges de diferents
models de les fites o
termes que es poden
trobar. Autor: Jordi
Codina Cutrina.

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
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Cal fer menció, també, de les plaques de les
àrees privades de caça, que sovint solen estar
ben col·locades atès que les claven els caçadors,
els quals, en principi, no han de tenir cap interès
en posar-les allà on no toca. Tot i així, no sempre
estan bé, només són bones pistes.

Acabant amb els termenals, cal mencionar que
de termenals no únicament n’hi ha entre finques
rústiques sinó que també hi ha els termenals
entre municipis, els quals també venen delimi-
tats per fites, però en aquest cas són sempre
fites de major grandària i solen portar inscrites
les inicials dels municipis que partionegen, una a
cada banda. Existeixen també termenals de
camins ramaders, termenals del Domini Públic
Hidràulic, termenals de la línia de costa... molts
d’ells afitats.

Resumint, la representació gràfica del cadastre
no es correspon gairebé mai amb la delimitació
real d’una finca duta a terme seguint-ne els seus
límits reals amb un aparell de medició (taquíme-
tre, GPS...) i les planimetries resultants són dife-
rents també de la superfície que obra a la des-
cripció literal registral, la qual cosa dóna fe de

com funciona aquest país. Els registradors no
inscriuen superfícies addicionals a les finques
(majors cabudes) si aquestes no consten al
cadastre, però si hi consten erròniament sí que
les inscriuen en alguns casos i així anem fent
cada dia la pilota més grossa. D’altra banda, pot
passar que algú es vulgui cadastrar una finca i
que pel fet no tenir-la inscrita al registre en la
mateixa superfície això no sigui possible, amb la
qual cosa ja som al peix que es mossega la cua.
El que no s’entén és com no s’ha creat encara
una Llei que obligui a inscriure la documentació
gràfica de les diferents finques o, el que és el
mateix, que obligui a posar plànols a les escrip-
tures, plànols protocolitzats amb el vist-i-plau
dels diferents veïns i amb el cadastre completa-
ment actualitzat d’acord amb els límits reals. Ara
que hi ha el millor material cartogràfic que s’ha
vist mai, a l’abast de tothom, ja que l’Institut
Cartogràfic de Catalunya el té a disposició gra-
tuïta a la web, la millor tecnologia disponible
amb GPS d’alta precisió i gent especialitzada en
aquest tipus de treball, per contra aviat no hi
haurà la clau de tot plegat: els coneixedors dels
termes i els termenals, sovint gent gran (antics
pastors, masovers, talladors...) amb dificultat ja
per moure’s pel bosc. Quina tristesa tan gran. 

Val a dir, finalment, que quadrar la superfície
cadastral amb la real és materialment impossi-
ble, pel fet que cada dia hi ha més ajuntaments
que decideixen cadastrar-se la majoria de
camins del municipi per l’article 23 i el mateix fa
el propi govern de la Generalitat de Catalunya en
cadastrar-se la majoria de lleres de torrents de
domini clarament privat, pel mateix article. El
que convé és endreçar d’una vegada els cadas-
tres i les descripcions literals de les finques al
registre i no haver de pagar les greus conseqüèn-
cies que pot comportar tenir aquests documents
que no quadrin, en la mesura del possible, amb
els límits reals de les finques. Tenir el cadastre
equivocat pot comportar no rebre una subvenció
per un treball realitzat, no cobrar una expropia-
ció o haver d’ordenar un tros de finca del veí tot
deixant d’ordenar un tros en propietat. Tot ple-
gat és un conflicte que ja fa anys i panys que
dura i que cal solucionar ara que encara hi som a
temps ja que, d’aquí pocs anys, haurà desapare-
gut del mapa la generació que encara coneix els
termenals de les finques.

7
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Fotografies (7-8):
Imatges de diferents
models de les fites o ter-
mes que es poden tro-
bar. Autor: Jordi Codina
Cutrina.



ada vegada és més habitual llegir i sen-
tir notícies de catàstrofes que afecten
als boscos. De les breus, però malaura-

des notícies de petits incendis forestals, actual-
ment hem passat a les greus i impactants notí-
cies de grans incendis forestals. Darrerament
però, també s’hi han incorporat les notícies
d’altres tipologies de catàstrofes naturals, com
han estat els episodis de nevades i ventades,
que en els darrers anys han afectat de manera
important i repetida els boscos de Catalunya.
De fet, tant a nivell europeu com a casa nostra,
es pot afirmar que aquestes pertorbacions han
guanyat intensitat i recurrència. Tant és així
que aquestes catàstrofes naturals han compor-
tat danys fins al punt que durant l’any 2009,
més del 20% dels aprofitaments a Catalunya
han estat de fusta que provenia de zones afec-
tades. 

L’últim episodi que va afectar els boscos
catalans va ser la nevada del passat mes de
març. Aquesta va afectar principalment el mas-
sís del Montnegre, de les Gavarres, de Cadire-
tes, i algunes zones del Montseny, Guilleries i
de l’Empordà. Les espècies més afectades van
ser aquelles situades a cotes més baixes (on la
neu humida va fer més mal). És a dir, espècies
com l’alzina, l’alzina surera i els pins, menys
adaptades a la neu i amb presència de fulles en
aquelles dates. Els danys principalment es van
presentar en forma de capçades trencades,
branques esqueixades i arbres arrencats de
soca-rel.

Segons les estimacions del DMAH, la nevada
del 8 de març va afectar prop de 35.000 ha de
forma greu o intensa (zones on més del 50% de
l’arbrat va resultar afectat) i més de 110.000 ha
de forma moderada (danys entre el 10% i el
50% de l’arbrat). En total, la nevada va afectar
més de 145.000 ha.

Tres mesos després del dia de la nevada, el 15
de juny, el Centre de la Propietat Forestal (CPF)
va publicar la resolució dels ajuts extraordinaris
per a la restauració dels danys catastròfics als
boscos provocats per la nevada. Aquesta reso-
lució responia a les demandes de la convocatò-
ria publicada durant el mes d’abril amb l’objec-
te de realitzar les actuacions necessàries en les
forests afectades per les nevades del 2010, per
tractar la vegetació afectada amb la finalitat de
garantir l’accessibilitat de les infraestructures,
permetre la recuperació del potencial forestal
de les masses i reduir el risc d’incendi.
Les actuacions per les quals es podia demanar
ajut van ser les que es presenten a continuació:

A la convocatòria s’hi podien acollir propietaris
forestals, associacions de propietaris (amb perso-
nalitat jurídica) i agrupacions de propietaris
forestals (sense personalitat jurídica). Així mateix,
per primera vegada l’Ordre va funcionar segons el
règim de concurrència competitiva amb aplicació
dels criteris de valoració següents:
- que el sol·licitant tingués la condició d’agrupa-
ció o d’associació de propietaris forestals, 
- que els terrenys objecte d’actuació estiguessin
inclosos en un instrument d’ordenació forestal
aprovat i vigent, i 
- que els terrenys objecte d’actuació estiguessin
ubicats en un municipi catalogat d’alt risc d’in-
cendi.

A igualtat de puntuació, s’establia la prioritat
prenent com a base la superfície subvencionable,
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C

Actuacions després de 

S’incrementa fins a 9,5M€ el pressupost destinat
als ajuts per recuperar els boscos

Josep M. Tusell

Responsable de
l’Àrea Tècnica del
Consorci Forestal de
Catalunya.
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de major a menor. 
Però, tot i l’esforç econòmic realitzat per la Conselleria i la

celeritat del CPF a l’hora de resoldre la línia d’ajuts, el pressu-
post total de 9,5 M€ destinat a la recuperació dels boscos (ini-
cialment dotat amb 8 milions d’euros i incrementat en 1,5 M€
més aquest mes d’agost) ha quedat molt lluny de poder satisfer
totes les sol·licituds. Prova d’això n’és el fet que una part impor-
tant de les sol·licituds ha quedat fora per manca de pressupost.
De fet, els 8 milions d’euros inicials de la convocatòria cobrei-
xen només 6.846,23 ha afectades i es preveu que l’increment
pressupostari serveixi per satisfer 1.498,09 hectàrees més. En
total quedaran satisfetes 8.344,32 ha en 53 expedients, el que
equival al 39,5% de les hectàrees subvencionables sol·licitades.

Tot i això encara hi ha 731 expedients de propietaris forestals
que han demanat ajut per sufragar els costos dels treballs de
recuperació del potencial forestal d’aquests boscos que englo-
ben 12.771,16 ha afectades que no han rebut subvenció per
manca de pressupost.

Què hem fet des del Consorci Forestal
Des del CFC s’ha treballat molt ja des de l’endemà de la
nevada perquè es publiqués ràpidament una ordre d’ajuts.
Tot seguit a la publicació de la convocatòria i degut al nou
funcionament de la línia d’ajuts (règim de concurrència
competitiva i sistema de puntuació), el CFC va organitzar
quatre xerrades informatives (Santa Coloma de Farners, Lla-
gostera, Sant Sadurní de l’Heura i Tordera) per explicar el seu
funcionament i les seves principals característiques. L’èxit
d’assistència ja va demostrar la inquietud i l’interès dels pro-
pietaris forestals per recuperar el potencial dels boscos, alho-
ra esperonats per les paraules del Conseller del DMAH refe-
rents a la necessitat de recuperar els boscos en la major
brevetat possible degut a l’arribada immediata de l’estiu.
Paraules que al mateix temps també van ser optimistes en
quant a la quantia dels ajuts per afrontar aquests treballs.

Davant la immediatesa amb la qual van respondre els sil-
vicultors-propietaris forestals a l’hora de dur a terme els tre-
balls de neteja, essencials per recuperar el bosc i reduir el risc
d’incendis catastròfics, i el fet que aquesta Ordre (amb una
dotació inicial de 8 milions d’euros) va satisfer inicialment
poc més del 30% de les sol·licituds, el Consorci ha demanat
que s’incrementi la dotació econòmica fins a poder dur a
terme els treballs i satisfer el 100% de la demanda. El volum
d’expedients presentats i el fet que moltes d’aquestes feines
estiguin ja molt avançades és un indicador del compromís
dels afectats. Això implica un esforç econòmic que cal aten-
dre per part de l’administració forestal. El Consorci ha fet
arribar una carta al conseller demanant una ampliació del
pressupost fins a cobrir tots els expedients. També s’ha
enviat una carta a tots els associats explicant la situació i
una còpia de la carta enviada al conseller perquè tots aquells

que ho creguin convenient s’afegeixin a la demanda. Fruit
d’aquesta acció s’han fet arribar a la conselleria més de 100
cartes de propietaris afectats. 

A principis del mes d’agost s’ha incrementat el pressupost
en 1,5M€, xifra que significa que en total la dotació inicial
econòmica disponible és de 9,5M€, fet que representa satis-
fer finalment el 39,5% de la demanda.

De ben cert que aquest nou sistema de subvencions té
avantatges i inconvenients. L’avantatge és que tots els diners
invertits per l’administració arribaran al bosc, ja que els
diners sobrants de renúncies revertiran a expedients que han
quedat fora (seguint un ordre segons puntuació). L’inconve-
nient és que hi haurà gent que tot i haver fet part o tota la
feina quedarà fora de la convocatòria per manca de pressu-
post. 

De l’anàlisi de les resolucions positives s’observa que
només hi ha un únic expedient d’una Associació de Propie-
taris Forestals i que la resta són expedients d’Agrupacions de
Propietaris sense figura jurídica. A més, també queda clar
que alguns d’aquests expedients (algun d’ells amb 176 bene-
ficiaris) són agrupacions promogudes i dinamitzades per
empreses de serveis. Hi ha  dos expedients de més de 1.000
ha cadascun als quals s’ha adjudicat el 26,4% del pressupost
disponible en aquesta Ordre i dos expedients més d’entre
700 i 800 ha cadascun d’ells, amb un 17,4% del pressupost
de l’Ordre. Per tant, només 4 expedients han agrupat el
43,8% del pressupost.

La resta del pressupost s’ha repartit entre els expedients de
menys de 100 ha (33 expedients amb un 14,7% del pressu-
post) 100 fins a 200 ha (9 expedients han obtingut un
17,5% del pressupost), de 200 fins a 300 ha (4 expedients,
un 11,8% del pressupost) i de 300 fins a 400 ha (3 expe-
dients, un 12,2% del pressupost).

Tal com ja s’ha apuntat, és una Ordre amb un nou sistema
de funcionament que garanteix que la totalitat del pressu-

Gràfica 1: Comparativa del nombre d’expedients i de l’import econòmic
corresponent per rangs de superfície.
*: per als rangs de 0-50 i 51-100 hectàrees no es disposa de la informació
referent a l’import dels expedients i les dades son càlculs aproximats.



El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya acollirà del 5
al 7 d’octubre del 2010 el Congrés sobre pagaments per ser-
veis ambientals, eines per a la gestió i conservació del patri-
moni natural. El certamen, en el qual participarà el Consorci
Forestal de Catalunya, estarà dividit en quatre blocs temà-
tics que tractaran els pagaments per serveis ambientals des
de la seva conceptualització bàsica passant per la relació
amb la governança dels recursos
naturals i el PSA, als temes referents
als mercats i la sostenibilitat financera
dels mecanismes de pagaments per
serveis ambientals, entre d’altres.
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Un total de 127 persones han participat de forma
voluntària en la primera acció del projecte de participació
que el Consorci Forestal de Catalunya porta a terme amb
l’objectiu de conèixer una mica més l’associat i millorar els
canals de comunicació entre socis i associació, i viceversa.
L’objectiu d’aquest projecte de caràcter intern és promou-
re i facilitar la participació de l’associat. 

La iniciativa compta amb el suport de la Direcció Gene-
ral de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalun-
ya.

Aquesta primera acció del projecte, que ha consistit en
una enquesta de valoració que l’associació ha fet arribar a
tots els socis per correu ordinari, es complementarà amb
unes trobades on s’exposaran i s’analitzaran els resultats
de les enquestes i es consensuaran i es recolliran noves
aportacions per millorar la participació de l’associat. Les
trobades, de les quals s’informarà properament amb més
detall, tindran lloc entre el 18 i el 22 d’octubre, a diferents
punts del territori català com són Santa Coloma de Far-
ners (la Selva); Callús (Bages) i Parlavà (Baix Empordà).

post reverteixi en la millora i en treballs als boscos, fet que és
molt positiu per al bosc i que hem de celebrar. Ara bé, caldrà
revisar els criteris de valoració per evitar que es dificulti l’ac-
cés als ajuts per part dels propietaris forestals en benefici
d’empreses de serveis i que pocs expedients agrupin gran

part del pressupost disponible. Caldrà promoure realment les
Associacions de propietaris forestals i al mateix temps també
haurem de vetllar perquè no succeeixi com en aquesta oca-
sió, en què només s’han escoltat 53 expedients del total de
784 sol·licituds.

La biomassa serà el tema central de la jornada de tar-
dor d’aquest any del Consorci Forestal de Catalunya. La
trobada, que tindrà lloc el proper 21 d’octubre de 2010,
estarà centrada en la valorització i sistemes de producció
de biomassa als boscos de la Cerdanya i consistirà en la
visita a instal·lacions privades i públiques així com en
l’anàlisi de treballs de gestió forestal orientats a l’extrac-
ció de biomassa.

Aquelles persones que estiguin inte-
ressades en participar-hi, poden con-
tactar amb el Consorci (972 84 27 08)
abans del 4 d’octubre del 2010. 



ajuntament de Josa i Tuixén és propietari d’unes
instal·lacions esportives per a la pràctica de l’esquí de fons.
Els serveis de l’estació s’ubiquen en dos edificis. Un d’ells

esta dedicat a la restauració per als clients, mentre que l’altre ubica
la venda de forfaits, lloguer de material, oficines i magatzem de
material de manteniment de les pistes. En una part de la planta
baixa es projecta la ubicació de petits apartaments per allotjar
clients de l’estació. D’aquí la necessitat d’elegir un sistema de cale-
facció i aigua sanitària. La caldera seleccionada ha estat el model
Kapelbi Hack 50, amb una potència nominal de 50 kW.

Ubicació i característiques de l’emplaçament i de l’edifici a
calefactar 
L'estació d'esquí nòrdic de Tuixent - La Vansa, esta situada a la
cara nord del massís del Port del Comte, que abarca des de la
Muntanya de l'Arp a una alçada de 1830 m fins a Prat Llong a
una alçada de 2150 m.

Superfície a calefactar 
A la planta baixa hi ha dos zones destinades a garatge que no
s’escalfaran. La superfície total a calefactar és de 361.3 m2 (planta
baixa 180.9m2, planta pis 180.4m2).

Resultats mensuals i puntes de demanda previstes
Donada la necessitat calorífica de 50 kW, i basats en

instal·lacions similars, es pot fer una estimació de consum que no
superarà els 300 kg d’estella per kW i any. Això suposa un con-
sum esperat de 15.000 kg de biomassa d’origen forestal per any
d’un poder calorífic de 3.44 kWh/Kg (És un valor conservador
suposant un contingut d’humitat del 30%). Amb aquestes dades,
l’energia consumida serà d’uns 46.956 kWh/any.

Tipus i característiques de la biomassa a utilitzar, especificant
el grau d’humitat i el poder calorífic inferior (en kWh/kg) 
El combustible utilitzat serà estella de fusta. En aquestes condi-
cions el poder calorífic de l’estella és de 3.44 kWh/Kg. La tria d’a-
quest combustible es deu a raons econòmiques, però també
socials, ecològiques, i a la sen-
sibilitat mediambiental del
consistori, que han endegat un
pla per a l’aprofitament dels
recursos locals per a la gene-
ració d’energia.
L’estella que s’utilitzarà és un
combustible obtingut a partir
de la gestió forestal i d’àmbit
local, que es produeix prop del
lloc de consum. D’aquesta for-
ma no es depèn de tercers per
a obtenir el combustible.

de biomassa
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L’experiència d’una instal·lació a Tuixén

Calderes

Els socis del Consorci Forestal de Catalunya que adquirei-
xin una caldera de biomassa Kapelbi es beneficiaran d’un
10% de descompte, tal com ja s’informava en el darrer
número de la revista Catalunya Forestal. La cooperativa
Serveis Forestals i Kapelbi Catalunya van signar el passat
mes de juny un conveni de col·laboració gràcies al qual
els socis del CFC es beneficiaran d’aquest descompte. Així
mateix, Kapelbi Catalunya  s’ha compromès a donar a
conèixer a la seva xarxa de distribució i clients l’oferta de
productes i serveis de la cooperativa, promovent de for-
ma activa el subministrament de biomassa.

10% de descompte en la compra d’una caldera de
biomassa Kapelbi

Joan Garolera, president de la cooperativa de Serveis del Consorci
Forestal de Catalunya, SCCL i Francesc de P. Mata, conseller delegat
de Kapelbi Catalunya en el moment de la signatura del convenvi. 

L’
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La remodelada seu de la Fundació Boscos, la Casa del Bosc que està situada a Santa Coloma de Far-
ners, i on hi haurà les oficines del Consorci Forestal de Catalunya, Serveis Forestals i l’ADF Farners -
Argimon - Sils, incorporarà un innovador sistema amb caldera de biomassa per a usos tèrmics i l’e-
difici estarà aïllat amb suro. L’objectiu és el de promoure l’ús de la biomassa, la fusta així com els
productes forestals no fustaners.

a Casa del Bosc, que té uns 400 m2 de superfície i
està formada per quatre plantes, disposarà d’un
sistema de calefacció de biomassa que permetrà

escalfar l’edifici a un cost mínim. 
La caldera, instal·lada per satisfer les necessitats

energètiques de la Casa del Bosc, és una Pelletstar–Herz,
subministrada per Termosun. Distribuïdor que ha dissen-
yat i subministrat més de 800 calderes i estufes a tota la
península. La Fundació Boscos va sol·licitar ofertes per
seleccionar la caldera que millor s’adequava a les seves
necessitats i, de les diferents cases de calderes que varen
presentar les seves ofertes, en va sortir escollida aquesta
caldera, seleccionada per la millor relació qualitat preu. 

A més, la Casa del Bosc, disposa d’un espai molt reduït
per a la instal·lació i això ha estat un altre punt a favor de
la Pelletstar, ja que aquesta caldera ha estat creada

expressament amb un disseny compacte que permet
reduir les dimensions i les necessitats d’espai al mínim.  A
tot això cal afegir- la dificultat d’accés a la sitja i el poc
espai disponible per la seva instal·lació, pel que es va
haver de pensar amb el pèl·let com a combustible per a la
caldera. 

Aquesta caldera de combustió de pèl·lets té una potèn-
cia de 45 kw que servirà per escalfar l’edifici. La caldera
incorpora l’innovador sistema BioControl 3000, exclusiu en
la marca Herz. La incorporació del control de gestió de la
caldera mitjançant el sistema BioControl 3000 permet
optimitzar, al màxim, les possibilitats de tots els elements
de la instal·lació de biomassa, donant com a resultat una
òptima combustió, conseqüentment, un rendiment molt
alt i, a la vegada, un valor molt reduït d’emissions a l’at-
mosfera. Així, doncs, es compleix la normativa més estric-
ta en emissions. 

Juntament amb la promoció de l’ús de la biomassa la pre-
ocupació pel medi ambient és un altre punt afegit molt
important en quant a l’elecció d’aquesta caldera de biomas-
sa, ja que amb la instal·lació d’aquesta caldera, es produirà
un estalvi de 27 tones de diòxid de carboni (CO2) cada any.
És per aquesta preocupació que la remodelada seu de la
Fundació Boscos estarà aïllada amb suro. 
Entre d’altres avantatges, el suro permet un bon aïllament
tèrmic i acústic.
És un producte
ecològic i, en cas
d’incendi, retarda
l’acció del foc. 

D’altra banda
els tancaments
de l’edifici es
faran amb fusta
d’avet Douglas
del país i amb
doble vidre de
baixa emissió.Font: www.termosun.com

L
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El pi marítim
Pinus pinaster

Roser Mundet Juliol

Enginyera de forests
Cooperativa Serveis
Forestals

Introducció
El pi marítim o pinastre (Pinus pinaster) és
l’onzena espècie forestal a Catalunya tenint
en compte la seva superfície (unes 14.000
ha), segons l’Inventari Ecològic i Forestal de
Catalunya, i es localitza principalment a les
comarques de Girona

A Catalunya, la seva fusta s’utilitza princi-
palment, per fer l'embalatge (palets, palots,
caixes, bobines o encofrats), tot i que el
desenrotllament és una bona opció per a les
fustes de major qualitat. A altres zones de
l'Estat s'usa també per a fusta estructural.

Distribució
El pi marítim és una conífera natural de la
regió mediterrània occidental i de zones
atlàntiques de França i Espanya. A banda
d’aquests dos estats, constitueix masses
forestals a Portugal, Itàlia, Marroc, Argèlia i
Tunísia. L'àrea que ocupa a la península Ibè-
rica sobrepassa el milió d’hectàrees
(1.260.653) de les quals més de 600.000
corresponen a repoblacions, sent el pi que
ocupa major extensió.

A Catalunya, segons dades del CREAF, el pi
marítim ocupa 14.040 hectàrees, sent de les
coníferes menys abundants de Catalunya,
tot i ocupar l’onzè lloc respecte de totes les
espècies de Catalunya. Es troba distribuïda
principalment a les comarques gironines, on
es concentra el 80% de la superfície amb
aquesta espècie (a la demarcació de Barce-
lona només ocupa 1.525 ha, a la de Lleida
815 ha i a la de Tarragona 446 ha), i espe-
cialment a la comarca de la Selva on es con-
centra més del 41% del total de pinastres.

Més de la meitat de les existències a Cata-
lunya corresponen a plantacions per a la
producció de fusta, ja que té uns creixe-
ments força alts que poden superar els 9
m3/ha i any (producció en volum de fusta
amb escorça).

Morfologia
Es tracta d’una espècie de port piramidal en
els exemplars joves, i amb capçada arrodoni-
da o irregular en els de més edat, que sol
aconseguir els 20 o 30 m d'alçada, i fins i tot
els 40 m si es desenvolupa en sòls bons i pro-
funds. 

El seu sistema radicular és força desenvolu-
pat i profund, la qual cosa li confereix bona
resistència al vent. El tronc és gruixut, dret,
amb escorça aspra i molt gruixuda i de color
bru-vermellós. Les branques, arquejades-dre-
tes o quasi horitzontals, també són de color
bru-vermellós o bru-grisós. Les fulles són aci-
culars de 10-27 cm de llarg per uns 2-2,5 mm
d'ample, de color verd fosc, rígides i punxegu-
des, i agrupades per parelles.

Les flors masculines del pi marítim, que
apareixen en espigues al llarg de l’extrem del
creixement anual, són grogues i d'1 a 2 cm de
llarg i de 4 a 6 mm d’amplada. Els cons feme-
nins són petits (de fins a 20 mm de longitud),
de color vermell a violeta i apareixen en grups
de 2 o 3 en l’extrem del creixement, i només a

Figura 1. Distribució geogràfica del P. pinaster, segons el
mapa d’hàbitats de Catalunya.

Vista d’una pineda.

espècies forestals



la part superior de la capçada. Les pinyes són grans (de 8 a
22 cm), còniques i punxegudes en l’extrem de les escames.
Cada escama porta dos pinyons de 6-8 mm, llargament
alats. 

L’època de floració és a la primavera, d'abril a maig. Les
pinyes maduren a finals de l'estiu o a la tardor del segon
any, però no disseminen els pinyons fins el tercer any, a la
primavera o l’estiu.

Ecologia
L’hàbitat del pi marítim és a la terra baixa, des del nivell del
mar fins a un màxim de 1.200 m (tot i que prefereix altituds
per sota els 400 m), principalment en terrenys silicis i
sorrencs. És una planta amant de la llum i resistent a la
sequera (amb un mínim de 600 mm/any) i les gelades, enca-
ra que no tant com altres pins.

Tot i que es desenvolupa millor en els indrets amb sòls
més rics i profunds, té més resistència que el pi insigne a les
zones més magres. També tolera millor les zones amb ele-
vats pendents.

Comparteix la seva àrea de distribució essencialment amb
l’alzina surera i el pi pinyer, tot i que, a diferència d’aques-
tes, és més abundant en vessants orientades al nord. També
es troben en aquesta àrea alzines i roures martinencs.
Aquestes dues espècies, i també l’alzina surera, regeneren
molt millor sota el pinastre que ell mateix, mentre que el
pinastre es regenera bé sota l’alzina surera i el pi pinyer.

Gestió silvícola
El pi marítim és una espècie amb impor-
tants necessitats de llum, de manera que
es recomana portar a terme una silvicul-
tura que mantingui els boscos amb una
estructura regular (boscos amb pins de
la mateixa edat o edats molt pròximes),
en els quals es realitzin aclarides per
controlar la competència i deixar els
millors peus per a la tallada final.

Amb l’objectiu de poder obtenir fusta
de qualitat per serra, es sol establir un
torn de 40-45 anys, quan els arbres han

assolit diàmetres d’entre 35-40 cm, tot i que, en ocasions,
també es pot allargar fins als 50-60 anys. El marc de planta-
ció recomanat oscil·la entre els 3 m x 3 m i els 3,5 m x 3,5 m,
amb densitats inicials d’entre 800 i 1.100 peus/ha. En funció
del torn i el marc de plantació utilitzat, les aclarides hauran
de ser més o menys intenses fins a assolir densitats finals
d’entre 250 i 400 peus/ha. 

Tot i que no existeix una pauta que pugui servir per a tots
els casos, a la Taula 1 es presenta l’evolució de la densitat al
llarg del temps que es pot agafar de referència, i a la taula 2
les actuacions silvícoles necessàries per a la correcte gestió
de l’espècie.

Taula 1. Distribució ideal en repoblacions de pi marítim: 

Taula 2. Actuacions silvícoles que se solen realitzar en
una repoblació de pi marítim:
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Tot i les estassades indicades a la taula
anterior, com que el pi marítim té un creixe-
ment juvenil ràpid i és força sofert, se'n pot
prescindir d’alguna.

En cas que la massa provingui de regenera-
ció natural la densitat inicial serà més elevada
i es recomana fer una primera aclarida als 10
anys, deixant com a màxim 1.100 peus/ha. És
totalment aconsellable que a aquesta edat el
bosc no es trobi amb condicions de densitat
molt elevada, ja que llavors els arbres tenen
molt poc vigor i no tenen suficient capacitat
de resposta a les aclarides.

Pel que fa al tipus d’aclarida, la més ade-
quada per a la major part dels casos serà una
aclarida selectiva, en la qual se seleccionen
individualment els arbres a tallar (arbres
malalts, mal formats, brancuts, dominats...) i
es concentren tots els esforços en alliberar
competència a un nombre concret d’arbres,
que seran els de futur. Només en el cas que la
densitat inicial sigui molt elevada (procedent
de regeneració natural) pot ser recomanable
fer una primera aclarida sistemàtica, en què
s’extreuen files senceres d’arbres. La fusta
obtinguda en les aclarides es pot utilitzar per
a la indústria de trituració, i fins i tot algunes
parts a l’embalatge.

Pel que fa a la poda, aquesta té l’objectiu
d’evitar la formació de nusos a la fusta i
només interessa en aquells pins que poden fer
fusta gruixuda apta per a serra o desenrotlla-
ment. La poda baixa (fins a 2-2,5 metres) es

realitza als 10 anys a tots els arbres quan
tenen uns 5-6 metres d’alçada, i la poda alta
(fins als 6-7 metres) es realitza als 20 anys
només en arbres de futur quan  tenen uns 10-
12 m d’alçada.

El pi marítim té unes condicions especial-
ment aptes per a la regeneració natural, de
manera que és fàcil aconseguir-la a partir d’a-
clarides successives, tant uniformes com per
subtrams. Quan es consideri que els pins exis-
tents no tenen massa qualitat i/o es prefereixi
utilitzar planta de viver procedent de progra-
mes de millora genètica, es recorrerà a la
plantació artificial, tot i que suposa una inver-
sió més elevada.

Usos
La seva fusta és de gra gruixut, lleugera i molt
resinosa, amb anells de creixement ben mar-
cats i amb una densitat en sec (a un 12%
d’humitat) d’entre 530 i 550 kg/m3. Durant el
procés de transformació presenta lleugers ris-
cos que es produeixin deformacions i esquer-
des. La velocitat de l'assecat és ràpid en com-
paració a altres coníferes. 

L'ús principal del pi marítim a Catalunya és
per fusta d'embalatge (palets, palots, caixes,
bobines o encofrats), tot i que el desenrotlla-
ment és una bona opció per a les fustes de
major qualitat. A altres zones de l'Estat s'usa
també per a fusta estructural (Galícia).

La indústria catalana de primera transfor-
mació que consumeix aquest pi està formada
per 8 empreses ubicades a les demarcacions
de Girona i Barcelona, 6 de les quals es dedi-
quen a l’embalatge i 2 al desenrotllament.

Per a la indústria del palet es requereix una
certa rectitud del canó, en general un diàme-
tre a punta prima igual o superior a 14 cm i
una longitud mínima de 2,4 m. Només quan
els canons són molt rectes i poc cònics, pre-
senten pocs nusos, tenen un diàmetre a punta
prima (en termes generals) igual o superior a
20 cm i una longitud de 2,4 m pel cap baix, es
pot destinar la fusta a desenrotllament. Per
tant, per a aquest segon destí són bàsiques les
podes, tant per assegurar la poca presència de
nusos com per a la baixa conicitat.

La fusta que no compleix cap dels requisits
anteriors només es pot utilitzar per a tritura-
ció en la indústria dels taulers aglomerats.
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Pinya i fulla del pi marítim.
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Que és una gota freda?
Per gota freda o DANA (depressió aïllada
en nivells alts) s’entén un embossament
d'aire fred a les capes altes de la baixa
atmosfera que ha de complir dos requi-
sits:

1.Que tingui una isoterma tancada al
seu centre, és a dir, un cercle tancat del
tot. Si no és tancat, tècnicament és un
solc o un tàlveg (zona convexa entre isò-
bares), però mai una gota freda o DANA.

2.Que la borrasca només es trobi en
altura sense reflex en superfície. Per tant,
en superfície no hi ha borrasca sinó pantà
baromètric o altes pressions.

Com es forma?
El seu origen està relacionat amb la
corrent polar. Aquestes masses d’aire fred
poden arribar a estrangular un tàlveg

quedant així, una massa d’aire molt fred
aïllada vorejada d’aire molt calent.

La gota freda, que conserva el seu gir
ciclònic, es converteix en una baixa pres-
sió en altura, el que produeix inestabilitat
i afavoreix la convecció. La gota freda
serà més important com més gran sigui la
temperatura del terra o del mar, ja que el
vapor d’aigua ascendeix sobtadament
arrossegat per la inestabilitat i conden-
sant-se, formant ràpidament núvols de
més de 10 Km en alçada.

Quina afectació tenen les gotes fredes?
Un dels seus principals riscos són els
aiguats que es poden ocasionar a finals
d’estiu o durant la tardor, però aquest fet
depèn de moltes variables: l ’època de
l'any en què entra la gota freda, la tem-
peratura de l’aigua del mar, la presència
d'humitat a l’ambient, el règim de vents
present, etc.

Manel Martínez
Arjona

La gota freda a la tardor,



Per a què una gota freda provoqui
inundacions al nostre país és
necessari:
·  Que siguin els mesos d’agost,
setembre i octubre quan es formi la
gota freda.
· Que l’aigua del mar estigui força
calenta, per exemple més de 24ºC.
· Cal que bufi vent de llevant, càlid
i humit.

Un altre factor de risc és el vent,
que pot arribar a més de 100 km/h
a les zones de costa, ja que a l'inte-
rior amaina de manera considera-
ble. Associada a aquest vent està la
marejada que pot elevar el nivell
del mar 1 metre o més, empassant-
se platges i passejos amb ones de
més de 2 m d'altura que, tot i  no
ser molt elevades, alberguen una
gran potència com a conseqüència
de la curta distància entre elles.

Per exemple, els aiguats del 24 de
setembre de 1962 a la zona del
Vallès van deixar un balanç
catastròfic, amb més de 900 morts i

molts pobles inundats. Aquella nit
van caure més de 300 l/m2 en molts
observatoris de la comarca.

Generalment, les gotes fredes
tenen un diàmetre d’acció bastant
petit, entre 200 i 500 km i uns qua-
tre dies de vida. Però això, no sem-
pre és així! A finals de setembre de
1986 es va formar una gota freda
entre Catalunya, les Balears i  el
País Valencià que va causar fortes
tempestes a les tres zones amb
algunes víctimes mortals. Després
de quatre o cinc dies d’aiguats
intensos,  una nova massa d’aire
fred va realimentar la gota freda
que ja existia i ocasionà noves tem-
pestes que es van perl longar una
setmana més, fins a primers d’octu-
bre.

Són molt populars les gotes fre-
des perquè s’associen a grans
aiguats al Mediterrani. El cert però,
és que ni tots els aiguats vénen per
gotes fredes, ni totes les gotes fre-
des porten aiguats.
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Refranys populars
Tardor verdadera,
per sant Miquel la pluja primera.

Sol vermell a sol ponent,
si no es pluja serà vent.

Si plou molt per l’agost,
no gastis diners en most.

Pluja menuda,
cap gota perduda.

Pluja d’octubre,
ni una gota perdura.

Pluja abombollada,
pluja de durada

Quan el Montseny se serra,
pluja en aquesta terra.

Pluja de tardor,
fa bona saó.

Pluja a darrers de setembre,
per l’octubre bolets sembra.
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Medición de árboles y
masas forestales

Jacques Rondeux
Traducció d’Arturo
Díaz de Barrionuevo
2010
Edicions Mundi-Prensa
526 pp

Obra que tal com es detalla al pròleg ha estat
concebuda per tractar de respondre a dues
preocupacions íntimament lligades a la missió
docent i d’investigació: constituir un suport
didàctic destinat als alumnes que s’orienten
de forma específica cap a estudis forestals i
proporcionar als investigadors i als gestors
forestals un conjunt de mètodes susceptibles
d’ajudar-los o de guiar-los en les seves respec-
tives activitats.
El llibre compta amb un extens índex
bibliogràfic.
Més informació Edicions Mundi-Prensa

Influencia de la luna en
la agricultura y otros temas de
principal interés para el campesino y gentes de
la ciudad

Josep M. Anglès i Farrerons
6a edició. 2010
Edicions Mundi-Prensa
146 pp

Llibre que recull
la influència de la
lluna en l’agricul-
tura i en d’altres.
Tal com explica el
mateix autor a la
presentació del
llibre, l’any 1976
va començar a
recopilar creences
que assenyalaven
la lluna com
autora de benefi-
cis o desordres.
Refranys i/o creences populars que Josep M.
Anglès recull en aquesta publicació. 
Més informació Edicions Mundi-Prensa

L’IRTA disposa, des del passat 1 de juliol, d’un
nou web, www.irta.cat. El web que es pot
consultar en català, castellà i anglès, es divi-
deix en cinc grans apartats.
El primer d’ells està destinat a la informació
corporativa, mentre que el segon apartat està
orientat als clients que pretén mostrar els ser-
veis i productes de l’IRTA, la seva política de
qualitat, els casos d’èxit, o els testimonis. El
tercer i quart apartats del web mostren l’es-
tructura científica completa i els investiga-
dors, respectivament. El cinquè i darrer apar-
tat  està destinat  a donar la informació sobre
els projectes de l’entitat.

Nou web de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA)
www.irta.cat
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La veritat crema
Una crònica del tràgic incendi 
d’Horta de Sant Joan

Autora: Dolors Espinet
Pagès Editors
2010
122 pàgines

Llibre que tal com
explica la mateixa
autora, Dolors Espi-
net, al perquè de la
publicació és un
homenatge al seu
germà Ramon, un dels bombers del cos del GRAF
que va perdre la vida en l’incendi d’Horta de
Sant Joan. El llibre també és una crida a la recer-
ca de la veritat dels fets del tràgic 21 de juliol de
2009.

La contribució catalana al
desenvolupament de la
indústria surera 
portuguesa

Autors: Pere Sala i Jor-
di Nadal
Col·lecció 
<<REFERENTS>>, 3
Edita: Generalitat de
Catalunya. Departament
de Vicepresidència
2010
300 pàgines

Publicació que tracta el lideratge
actual dels portuguesos al capdavant
de la indústria surera mundial i la con-
tribució que hi han fet, en diversos
àmbits, uns quants fabricants i tècnics
gironins. 

Terminologia forestal en
els instruments 
d’ordenació forestal

Autors: Ricard Farriol i Fèlix Mascort
Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi
Ambient i Habitatge i Centre de la Propietat Forestal
2010
182 pàgines

Publicació d’ajuda per a la
redacció de plans tècnics de
gestió i millora forestal i plans
simples de gestió forestal. El
llibre vol mostrar d’una mane-
ra pràctica i aplicada els prin-
cipals termes forestals bàsics
que s’utilitzen en la redacció
dels IOF i en la gestió dels tre-
balls planificats o hi tenen una
relació directa.
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Congrés sobre Pagaments per Serveis Ambientals
7 d’octubre de 2010
Solsona. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Jornada de tardor del Consorci Forestal de Catalunya
21 d’octubre de 2010
Boscos de la Cerdanya.

Trobades ‘Projecte de participació’
Entre el 18 i el 22 d’octubre de 2010
Santa Coloma de Farners, Callús i Parlavà.



President de la Federació d'ADF de les Gavarres

“L’objectiu principal pel qual es va crear
la Federació va ser fer una entitat de
comunicació per tenir una veu unitària
davant els altres organismes que actuen
a les Gavarres”

Melcior Soler Sala és 
gestor de suredes de la zona
de Romanyà de la Selva.
Des de fa més de 10 anys
gestiona directament les
finques familiars i d’altres
que s’han annexionat 
mitjançant adquisicions
posteriors. 
La totalitat de les finques
disposa de Pla tècnic de
gestió i millora forestal i
estan certificades pel 
sistema PEFC. 
Actualment, és el President
de la Federació d’ADF de les
Gavarres i membre de la
Comissió Permanent del
Consorci Forestal de 
Catalunya.

Per Josep M. Tusell

e n t r e v i s t a

Ens podria explicar què és la
Federació d’ADF de les Gava-
rres?

Aquesta Federació agrupa
totes les ADF que tenen l’àmbit
d’actuació en el massís de les
Gavarres, en total deu ADF que
agrupen 25 municipis i unes
45.000 ha. Inclou tots els muni-
cipis inclosos al Massís de les
Gavarres i les ADF de Girona,
Quart, Llambilles, Cassà de la
Selva, Llagostera, Gavarres marí-
tima, Gavarres nord, Puig d’Ar-
ques, Foixà i Celrà, Sant Martí
Vell i Juià. 

Per quin motiu es va crear
aquesta Federació? 

Les Gavarres són la superfície
contínua amb risc d’incendi més
gran de les comarques de Girona,
i tot i aquesta evidència, el mas-
sís no disposava de vigilants de
prevenció d’incendis a l’estiu.
Davant d’aquest greuge compa-
ratiu amb altres espais forestals,
va sorgir la necessitat d’agrupar-
se i l’any 2007, amb el suport de
la Diputació de Girona i el Con-
sorci de les Gavarres, es va crear
aquesta Federació per unir
esforços i representativitat. L’ob-
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jectiu principal va ser crear una entitat de
comunicació per tenir una veu unitària davant
els altres organismes que actuen a les Gavarres,
com la Diputació de Girona i el Consorci de les
Gavarres.

Exactament, quines funcions realitza la
Federació? I quines en són les  finalitats?

La Federació fa bàsicament les funcions de
suport a l’extinció i sobretot molta prevenció
durant l’hivern. L’entitat té tres objectius princi-
pals: fer suport i dinamitzar les diferents ADF;
crear i executar l’operatiu de vigilància durant
l’estiu; i vetllar pel compliment del Pla de pre-
venció d’incendis (PPI) del massís.

Si traslladem aquests objectius a les actua-
cions del dia a dia, el primer objectiu es basa a
ajudar cadascuna de les ADF membres en les
tasques administratives i dinamitzadores,
sobretot les ADF de petita dimensió que no

tenen capacitat pròpia de gestió dels ajuts i
altra documentació. 

El segon objectiu es tradueix en l’organització
i l’execució de les tasques de vigilància i prime-
ra intervenció durant l’estiu. Aquest estiu 2010
és el quart any que s’implementa aquest opera-
tiu amb sis dotacions (vehicles pick-up amb 600
litres) als massissos de les Gavarres i també de
l’Ardenya. 

Finalment, el tercer objectiu es trasllada en la 
participació en el desenvolupament del Pla de
prevenció d’incendis del massís de les Gavarres.
La Federació col·labora implementant el projec-
te de recuperació d’espais oberts coincidents en
zones de seguretat per als bombers. Es tracta de
recuperar conreus i pastures en zones careneres
o de transició que el Pla de prevenció determina
com a zona de refugi en cas d’emergència per
als equips d’extinció del cos de bombers. Estem
en la segona temporada de realització d’aquest
projecte. 

Com és la relació i el tracte amb la propietat
forestal? 

Cadascuna de les ADF de la zona de les Gava-
rres incorpora el major nombre de propietaris i
gestors forestals de la zona. De fet, a partir del

Simulacre d’in-
cendi a Santa
Pellaia, el mes de
juny de 2010.



coneixement mutu generat per les ADF, ara
estem en la fase de crear una associació de
gestors i propietaris forestals del massís de les
Gavarres. Aquest proper hivern la volem tenir
constituïda. 

Tot això requereix de recursos. Com es
finança la Federació per portar a terme les
seves actuacions?

Es finança mitjançant els ajuts de la Diputa-
ció i del Servei de Prevenció d’Incendis de la
Generalitat de Catalunya. Actualment, estem
buscant altres recursos entre el món privat de
les companyies que destinen diners a la preven-
ció de riscos i també del món del turisme. 

Aquest número la revista Catalunya Forestal
tracta a fons la qüestió de la comunicació i

els incendis forestals. Ens podria dir com veu
el tractament de les ADF en els mitjans de
comunicació?

Crec que en el moment d’emergències tenim
un tractament acceptable i fins i tot remarca-
ble, ja que els nostres voluntaris no escatimen
cap esforç en cas d’incendis, nevades, ventades
i fins i tot riuades. No obstant això, no aconse-
guim que s'expliquin les tasques de prevenció
que fem durant tot l’any i que en molts casos
són molt més importants que les nostres actua-
cions durant les emergències. 

Així doncs, quin és el grau de coneixement
de les ADF per part de la societat?

Encara queda molta feina a fer, perquè la
societat urbana, fins i tot a prop del massís de
les Gavarres, ens coneix poc. Els que sí que ens
coneixen cada cop més són la gent del cos de
Bombers amb qui col·laborem cada vegada amb
més eficiència donant-los suport en el que ens
demanen. 

Ens podria dir algunes propostes per fer
conèixer millor les ADF?

Crec que hem d'insistir en les dues línies de
treball iniciades: per una banda, estar molt a
prop dels ajuntaments i dels diferents col·lec-
tius de cada municipi, colles excursionistes,
caçadors…, de manera que anem augmentant
la nostra presència en tots els mitjans de
comunicació locals. D’altra banda, hem de trac-
tar d’organitzar un o dos actes unitaris cada
temporada que cridin l’atenció dels mitjans de
comunicació d’àmbit nacional. 

34entrevista
Agost de 2010
catalunyaforestal

Informat iu  cata là  del  bosc  i  e l  medi  natural
NOVETAT:  El servei en temps real de titulars de premsa del sector forestal

www.diariforestal.com     
Grup Nació Digital

Treballs de prevenció
realitzats per l’ADF.






