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Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Fo-
restals, ens vam reunir el passat 23 de maig amb el 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, per 
manifestar formalment les objeccions al projecte. 

La principal demanda que vam traslladar a la conselle-
ria de Territori fou la d’impulsar el Centre de la Propi-
etat Forestal (CPF), organisme on hi som representats 
tant els propietaris forestals privats, com l’adminis-
tració de tots els boscos de Catalunya. Això és bàsic 
doncs facilita el seu paper d’aglutinador i impulsor de 
les diferents polítiques dirigides als terrenys forestals.

L’article 4 de la Llei 7/1999 indica que el CPF hauria 
“d’Informar i ésser escoltat en relació amb l’aprova-
ció de qualsevol normativa i instrument de planeja-
ment o projecte que afecti superfícies forestals de 
titularitat privada”. Segons argumentem les organit-
zacions del sector agrari i forestal, la redacció del 
projecte hagués requerit d’un procés de concertació 
previ amb el CPF per debatre, en primer lloc, l’opor-
tunitat de la seva elaboració i aprovació i, en segon 

l Consorci Forestal, 
juntament amb les 
principals entitats 

que agrupem el sector agrari 
i forestal de Catalunya, vam 
demanar aturar la creació de 
l’Agència Catalana del Patri-
moni Natural, prevista dins el 
marc d’ÉSNATURA. El Consor-
ci Forestal de Catalunya, Unió 
de Pagesos, Joves Agricultors 
i Ramaders de Catalunya i la 

E

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal de 
Catalunya

lloc , la seva orientació i continguts.

A més, també vam demanar la revisió de l’Estratègia del 
patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (ÉS-
NATURA). Un document que s’ha gestat amb presses i 
sense la participació de la gent del territori. És per això 
que el document està molt lluny de reflectir una imatge 
fidel de la realitat del territori i al no fer-ho, tampoc 
recull les necessitats dels espais agraris i forestals. Ans 
al contrari, s’insisteix de forma reiterada en diferenciar 
les politiques de conservació de les de gestió sostenible 
del bosc. Quelcom ja superat a nivell internacional i que 
portaria, entre altres, a dividir i a debilitar encara més les 
polítiques forestals a casa nostra.

Un altre punt clau de les demandes del conjunt d’or-
ganitzacions fou la necessitat de millorar la gover-
nança del Sistema d’Espais Naturals Protegits (SENP) 
per tal de garantir la participació de les organitza-
cions representants dels titulars d’activitats agràries 
i forestals. Més del 80% dels ENP són de caràcter 
forestal i els propietaris dels espais reclamen més veu 
i vot en la seva gestió.

Davant d’això, la Conselleria s’ha compromès a intro-
duïr canvis de fons importants en ambdós projectes, i 
tenim el compromís del mateix conseller per:

 No tocar cap de les competències que pertoquen al 
Centre de la propietat Forestal.

 Incorporar propietaris forestals i pagesos al Consell 
d’Administraació de la nova Agència.

 Revisar l’ESNATURA per recollir la realitat del sec-
tor i la gestió forestal sostenible com a eina bàsica 
per a la conservació i millora del boc.

al·legacions a la proposició de llei de l’agència del 
patrimoni natural

Recordeu que, en el període comprés entre el 
15 de juny i el 15 de setembre, no es poden 
realitzar treballs forestals que generin restes 
vegetals, excepte autorització expressa i excep-
cional del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació. Per obtenir aquesta 
autorització, cal que la persona ho sol·liciti per 
escrit i registri l’imprès.

Per tots els qui teniu concedit un ajut a la 
gestió forestal sostenible per a boscos privats, 
corresponent a la convocatòria per a l’any 
2016, recordeu que el proper 30 de setembre 
finalitza el termini per a la realització dels tre-
balls, i que el termini per a la seva justificació 
és el 15 d’octubre. 

 Tauler d’avisos
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Les reforestacions amb avet Douglas
i la seva gestió 

com alternativa a les masses de castanyer

introducció
La important utilització de 
l’avet Douglas (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco) a la 
zona de les Guilleries i Mont-
seny en aforestacions i repo-
blacions forestals la podem 
situar a partir dels anys 1955-
60, en un moment d’elevada 
emigració de la població rural 
cap als nuclis de població. Això 
va comportar que tot un seguit 
de terres, fins llavors agrícoles 
i lligades a la vida i economia 

gran talla que pot sobrepassar excepcionalment els 
100 m d’alçària a la seva zona originària; a Catalu-
nya es poden trobar exemplars que sobrepassen els 
35-40 m. És de les coníferes més utilitzades en repo-
blacions a Europa per la seva adaptació, creixements 
i qualitat de fusta.

Té una capçada piramidal, amb branques llargues dis-
posades en verticils. L’escorça és llisa amb cel·les de 
resina, però a mesura que l’arbre va envellint esdevé 
més rugosa i esquerdada. Com a sistema radicular té 
una arrel principal poc desenvolupada i unes arrels se-
cundàries molt potents. Les acícules són toves, curtes, 
primes i estretes a la base, amb dues bandes blanqui-
noses al revers i desprenen una forta olor a llimona en 
trencar-se. Els cons masculins són d’un groc ataronjat, 
i els femenins d’un verd groguenc. Les pinyes són d’uns 
5-12 cm de llargada, pengen i estan recobertes per 
unes escates arrodonides, amb bràctees trífides sobre 
les escates. La disseminació es produeix per obertura 
de les pinyes en madurar que deixen escapar les peti-
tes llavors que disposen d’una ala.

dels masos, es deixessin de treballar i es plantessin 
amb espècies forestals. Tot i que també s’utilitzaren 
algunes fulloses com el castanyer, aquesta transfor-
mació es va portar a terme bàsicament amb coníferes. 
Al principi es va utilitzar el pi roig (Pinus sylvestris), 
després els cedres (Cedrus atlantica i Cedrus deodara), 
i finalment l’avet Douglas (Pseudotsuga menziesii). 
Aquestes reforestacions van continuar posteriorment 
amb substitucions d’altres formacions boscoses que 
bé per trobar-se en estacions poc adequades per a la 
producció de fusta de qualitat o bé per problemes de 
malalties com en el cas del castanyer, es van substitu-
ir sobretot per l’avet Douglas. Aquesta transformació 
tan important, tant a nivell paisatgístic com sobretot 
a nivell de canvi d’usos dels terrenys de les finques i 
els tipus de productes, no hauria estat possible sense 
la forta tradició silvícola de la zona, molt lligada a 
la intensiva gestió de les perxades de castanyer i les 
suredes, entre d’altres espècies presents.

L’Avet Douglas, identificació i requeriments
És una espècie originària de la zona oest de Nord 
Amèrica (costa del Pacífic dels Estats Units i Columbia 
Britànica del Canadà), podent-se trobar des de nivell 
del mar fins als 2.000 m. A Catalunya s’ha introduït a 
la vessant nord del Montseny, estenent-se per bona 
part de la zona alta del Montseny-Guilleries. 

Pertany a la família de les Pinàcies i a la tribu de les 
Avetoses. És un arbre de creixements importants i de 

Eduard de Ribot
 
Enginyer Tècnic 
Forestal, Enginyer 
de Forests i 
Silvicultor.

Fotografia 1. Individu d’avet Douglas.
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L’avet Douglas és una espècie plàstica que pot donar 
excel·lents resultats en diferents ambients, però a la 
zona de les Guilleries i Montseny l’altitud a la que 
és recomanable introduir-lo depèn bàsicament de 
l’orientació. A cotes baixes fins a 500 m es requerirà 
d’orientacions nord i nord-est que mantinguin bé la 
humitat i siguin més fresques, mentre que a mesura 
que augmentem l’altitud, i per tant majors humitats 
i menors temperatures, l’exposició pot ser qualsevol, 
sempre que tinguem uns terrenys mínimament fèrtils, 
tot i que la productivitat ens variarà.

Es considera una espècie de llum, tot i que tolera un 
cert acompanyament lateral en fases juvenils. Amb 
tot, si aquest acompanyament lateral comporta un 
creixement vertical exagerat en comparació amb el 
diàmetre-robustesa de la planta, i lligat amb el sis-
tema radicular superficial de l’espècie, ens pot donar 
problemes d’inestabilitat davant el vent i la neu. És 
per això que és recomanable que durant els primers 
anys hi hagi un manteniment important.

Tot i que suporta bé els freds hivernals, l’experiència 
ens ha ensenyat que en determinades zones molt fre-
des i amb inversió tèrmica podem tenir problemes per 
gelades amb individus que han crescut amb un elevat 

acompanyament i on s’han fet estassades intenses. 
Generalment aguanta bé la neu sempre si es tracta de 
masses que s’han gestionat correctament, i que no es 
tracti d’una nevada excepcional.

És una espècie bastant sensible al vent, ja que apro-
ximadament un 85% del sistema radicular es troba 
situat en els primers 30-50 cm de sòl, i en tractar-se 
d’una espècie de creixement ràpid, aviat sobrepassa a 
d’altra vegetació acompanyant, pel que la seva expo-
sició al vent creix, i s’incrementa amb les importants 
dimensions que poden assolir aquestes plantes. Tèc-
nicament, i lligat a la gestió, una de les mesures per 
no augmentar la sensibilitat al vent en realitzar acla-
rides és mantenir l’Índex d’Estabilitat (H/D) per sota 
dels valors 60 a 70 (H: altura mitjana de la població, i 
D: diàmetre mitjà normal).

L’avet Douglas presenta uns creixements òptims quan 
la pluviometria mitjana anual se situa entre 800 i 
1.200 mm, podent ser menor sempre i quan hi hagi 
una pluviometria mínima de 200-300 mm durant el 
període vegetatiu (abril-setembre). Amb tot, prefereix 
sòls lleugers, frescos, ben drenats i relativament pro-
funds, defugint de zones embassades o hidromorfs, es-
sent l’acidesa més favorable de pH del sòl entre 3’5 i 6. 

la gestió de l’avet douglas
El tractament de les masses és el de bosc de llavor 
regular, amb plantació inicial i manteniments durant 
els primers anys, un règim d’aclarides que dependrà 
de la densitat de plantació, i tallada arreu al final del 
torn que sol ser al voltant dels 60-70 anys.

plantació
És important l’exigència de llavor d’origen conegut, 
que provingui d’arbres “plus”, dels que se n’obtinguin 
plantes que s’adaptin correctament a la zona que vo-
lem plantar. Es recomana planta de tres o quatre anys 
repicada (2+1 o 2+2), d’una altura important per tal 
que escapi aviat de l’abundant vegetació que es de-
senvolupa. Si és possible, es recomana una obertura 
mecànica dels forats per tal de tenir el màxim de terra 
moguda per un millor desenvolupament de les arrels i 
major filtració de l’aigua en els primers anys.

Amb la major qualitat del planter i la possibilitat 
d’utilitzar maquinària per l’obertura dels forats, la 
tendència és disminuir la densitat de plantació, no re-
comanant que sigui superior a 1.100 peus/ha (3x3 m), 
utilitzant-se sovint densitats entre 600 i 800 peus/
ha (4x4 i 3x4 m respectivament), i fins i tot inferiors 
(marcs més amples).

Fotografia 2. Cons masculins d’avet Douglas. 

Fotografia 3. Danys per vent a Sant Hilari Sacalm, 2003, 
finca Mascarbó.

article de fons
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Manteniment de les plantacions
En tractar-se d’una espècie de llum, és necessari con-
trolar el sotabosc i evitar la competència sobretot per 
la llum, però també per l’aigua i els nutrients, durant 
els primers anys. Caldrà realitzar estassades-trac-
taments durant els primers 5-10 anys, per garantir 
un correcte desenvolupament de la plantació. Si es 
tracta de zones de castanyer on hi ha un rebrot anu-
al molt important en cabuda coberta i alçada, reco-
mano la utilització puntual d’herbicides en les línies 
de plantació. Actualment realitzem dos tractaments 

amb herbicida al llarg del torn pel control del casta-
nyer, un de primavera per evitar un desenvolupament 
massa important dels tanys, i un de tardor per elimi-
nar les soques properes a les joves plantes. Caldrà uti-
litzar aquests productes amb molta prudència degut 
a la sensibilitat dels avets, i sempre tenint en compte 
les fitxes tècniques i la normativa vigent. En cas de 
no utilitzar-se herbicides per eliminar el potencial de 
les soques properes a les línies de plantació, els man-
teniments mecànics s’haurien de realitzar anual o bi-
anualment almenys fins als 10 anys de la plantació, 
depenent del vigor de les soques existents.

les aclarides
Si es vol obtenir fusta de qualitat, caldrà reduir la den-
sitat de forma progressiva fins a una densitat a final de 
torn d’entre 150 i 250 peus/ha, depenent de la qualitat 
d’estació (en una estació de major qualitat pot haver-hi 
més arbres per hectàrea). Amb tot, amb arbres de di-
mensions importants com s’assoleixen amb aquesta 
espècie, un espaiament mitjà a final de torn de 6x7 
metres (uns 250 peus/ha) considero que és insuficient.

El nombre d’aclarides dependrà de la densitat de 
plantació, la qualitat d’estació, el torn final marcat i, 
de forma molt important, de la gestió portada a ter-
me. Si s’ha realitzat durant anys una gestió prudent 
amb la intensitat de les aclarides, un canvi massa 
important en aquesta intensitat pot desestabilitzar la 
massa. És per això que en masses d’una certa edat i 
amb densitats encara importants és recomanable un 
major nombre d’intervencions però de poc pes en ca-
dascuna d’elles.

Amb els espaiaments de plantació proposats de 3x3 
m i superiors, la primera aclarida es pot endarrerir fins 
als 20 anys aproximadament, obtenint ja un producte 
comercialitzable.

Els elements de decisió per entrar a aclarir són bàsi-
cament: aproximació excessiva de les capçades, tan-
cament de la coberta, desaparició progressiva de la 

Fotografia 4. planter 2+1. Planter propi a la finca de 
reixach de Sant Hilari Sacalm

Fotografia 5. Obertura de forats amb retroaranya, finca 
Reixach de Sant Hilari Sacalm.
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vegetació del sotabosc i/o dessecació de les branques 
a una altura donada. Aquests aspectes subjectius so-
vint no són vàlids del tot, ja que, per exemple, quan 
les capçades es toquen, ja fa temps que a nivell radi-
cular hi ha una forta competència, el que comporta 
que les aclarides fixades segons aquest aspecte es fa-
cin massa tard. Tècnicament hi ha fórmules que ens 
poden ajudar a marcar el moment d’aclarir en funció 
de la densitat o espaiament dels arbres i la capacitat 
de creixement que està relacionat amb l’alçada do-
minant.

Per les superfícies i les densitats de plantació habi-
tuals, es recomanen les aclarides selectives mixtes 
buscant un repartiment homogeni dels peus, amb 
l’extracció de la massa dels peus dominats i els co-
dominants i fins i tot dominants de pitjors caracterís-
tiques. Es busca concentrar el potencial productiu de 
l’estació en els millors peus o arbres de futur. Aquests 
se solen marcar abans de la segona aclarida, entre 
els 20-25 anys, centrant-nos en el vigor i l’altura, la 
rectitud del tronc, la cilindricitat i el poc diàmetre de 
les branques. Cal marcar uns 200-300 peus/ha com a 
arbres de futur, ben repartits sobre el terreny, ja que 
a una edat tan baixa pot ser que alguns d’aquests 
arbres no arribin al final del torn per diferents cir-
cumstàncies.

Per facilitar la gestió se sol marcar una periodicitat 
més o menys regular de 8-10 anys entre intervenci-
ons amb torns de 50-70 anys, pel que es realitzaran 
de 3-5 aclarides depenent de la qualitat d’estació.

la poda
La poda és un procés que es manifesta en els arbres, 
bé de forma espontània (poda natural), o bé artifi-
cialment per tal d’assolir una sèrie d’objectius (poda 
artificial). En el cas de l’avet Douglas la poda ha de 
ser artificial, i respon a diferents objectius. Amb la 
primera poda de penetració fins a 2-2,5 m, es facilita 
el moviment per l’interior de la massa per tal de poder 
recollir la informació necessària per a una correcta 
gestió, alhora que es fa una tasca de prevenció da-
vant incendis forestals en trencar la continuïtat del 
combustible. També, amb l’eliminació de les branques 
d’una certa part del tronc, produïm fusta sense nusos 
a partir del diàmetre al que podem, mentre que aug-
mentem la cilindricitat, i això es tradueix en una ma-
jor qualitat del producte. En la poda cal actuar sobre 
branques vives a ser possible ja que es produeix una 
millor cicatrització en tenir el càmbium al descobert, 
i en desprendre’s resina que protegeix la ferida. Es re-
comana realitzar-les durant la parada vegetativa.

Per tal de que la fusta amb nusos sigui del menor 
diàmetre possible és interessant realitzar la poda en 
diferents fases, que normalment són tres: una prime-
ra fins a 2-2,5 m, una segona fins als 4-5 m i una 
darrera fins als 6-7 metres. Es recomana no elimi-
nar mai més del 50% de la superfície foliar, pel que 
haurem de realitzar les diferents fases com més aviat 
millor, però respectant aquesta condició per tal de no 
perjudicar el creixement i vigor de la planta.

Fotografies 6 i 7. Poda baixa i alta d’avet Douglas, a 
Sant Hilari Sacalm, finques Mas Burgada i Mascarbó.

La primera poda fins a 2-2,5 m es realitza sobre tots 
els arbres, mentre que les altres dues fases només les 
realitzarem sobre els arbres de futur prèviament se-
leccionats. Si es pot, es recomana realitzar les podes 
de forma molt propera en el temps a les aclarides, de 
manera que l’eliminació de part de la superfície foliar 
dels arbres de futur no els suposi un desavantatge en 
quant a potencial de creixement davant d’arbres que 
no han estat podats i que no arribaran a final de torn.

Adequació de les finques
Amb els anys van arribant aclarides de masses d’edats 
ja properes al torn final, i aviat tallades finals arreu, 
obtenint-se troncs de dimensions importants (peces 
de 1 a 5 m3 o superiors), que si es volen valorar s’han 
de poder comercialitzar amb longituds de 10-15 me-
tres. Aquests nous mercats condicionen i condiciona-
ran més en un futur proper les infraestructures de les 
finques, en les que caldrà adequar moltes pistes per 
tal que puguin entrar camions tipus tràiler o fardier, 
amb radis de gir grans en les corbes i amb punts on 
puguin maniobrar aquests vehicles. Caldrà adequar 
carregadors on desemboscar aquesta fusta i des d’on 
es puguin comercialitzar, transportant-los amb el ti-
pus de vehicles que calgui depenent de les distàncies 
on s’hagin d’enviar.
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Fotografia 8. Camió tipus fardier desemboscant fusta, 
finca Mascarbó de Sant Hilari Sacalm.

Fotografia 9. Tràiler carregat en un carregador de la 
finca.

la fusta
Inicialment, la fusta d’avet Douglas es va importar 
d’Amèrica del Nord sota el nom comercial de “Pi 
d’Oregon”, on s’obté de masses naturals amb creixe-
ments molt petits, i amb unes característiques tecno-
lògiques molt bones.

És una gran fusta estructural per armadures massis-
ses, però també s’utilitza amb armadures laminades. 
La seva bona resistència a la flexió i la seva dura-
bilitat i resistència a l’exterior li permeten competir 
amb les millors espècies resinoses, superant-les en 
estructures de fusta massissa de grans dimensions 
pels diàmetres, longituds i cilindricitat que proporci-
ona l’espècie. La part del cor, d’un color salmonat, la 
fa molt interessant en decoració tant d’interior com 
d’exterior. Els productes d’aclarida tenen un bon mer-
cat per la indústria de l’embalatge amb l’avantatge 
que suposa el que tingui una baixa densitat (800-850 
kg/m3). Els troncs podats adequadament poden tenir 
una sortida en el desenrotllament per a la fabricació 
de taulers contraxapats.

Fotografia 10. Tauló serrat d’avet douglas, indústria 
Madegesa de Santa Coloma de Farners.

Fotografia 11. Estructura de fusta massissa d’avet Dou-
glas, Sant Hilari Sacalm.

Malalties i danys
És una espècie que no té massa problemes en quant a 
malalties, almenys de moment a Catalunya, i si s’han 
donat no ha estat de forma destacable. Les noves 
plantacions són sensibles al coleòpter Hylobius abi-
etis en el cas de segones generacions de coníferes o 
d’haver realitzat tallades en zones properes. El dany 
es produeix quan la larva rosega sota l’escorça, i ar-
riba a matar l’arbre quan completa la circumferència 
del tronc. No obstant, actualment hi ha insecticides 
sistèmics i d’altres d’absorció radicular que permeten 
combatre aquest insecte.

L’avet Douglas és una espècie molt resistent a gairebé 
tot si vegeta adequadament, però aquesta resistència 
disminueix quan la planta pateix algun tipus d’estrès, 
fent-la més sensible tant a malalties com a tempe-
ratures extremes. Actualment i degut a la important 
expansió del cabirol, tenim en les joves plantacions 
un problema creixent, que des de fa anys ja pateixen 
a França i Alemanya, que són els danys tant per in-
gestió de les parts tendres de les joves plantes, com 
per fregament amb les banyes.
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Els propietaris forestals, aplegats en l’Assemblea General, 
reivindiquen la participació de la propietat forestal per a 
la conservació i millora dels boscos

El Consorci Forestal de Catalunya va celebrar, 
el passat dissabte 6 de maig, la seva Assemblea 
General Ordinària a Ripoll. Una bona representació 
de socis van participar a la trobada, que es va iniciar 
amb una visita guiada per diferents punts d’interès 
cultural i històric de la ciutat.

En el marc de l’assemblea, el president del CFC, 
Rosendo Castelló, va exposar els principals temes 
treballats des del CFC com són:

Les esmenes a la proposta de Llei del Territori i 
la proposta per la creació de la Llei de l’Agència 
del Patrimoni Natural de Catalunya. Davant 
d’aquestes lleis, es va lamentar que no es tingui 
prou en compte als propietaris forestals en 
els debats de biodiversitat que s’estan duent 
a terme, sobretot considerant que el 80% de 
la superfície forestal de Catalunya pertany a 
propietaris privats, i que d’aquesta un 80% es 
troba dins de Parcs Naturals i d’espais d’interès 
natural.

Les franges d’autoprotecció d’urbanitzacions i la 
reivindicació del CFC de treballar conjuntament 
amb l’Administració per assegurar que es 
respectin els drets i les compensacions als 
propietaris de les finques afectades. 

La iniciativa “Juntos por los Bosques” que ha 
aconseguit mobilitzar tot el sector forestal. El 
primer resultat d’aquesta plataforma ha estat la 
creació del fons forestal nacional.

Les eleccions al CPF on el CFC es va presentar en 
coalició amb Boscat i el suport de JARC i UP i on 
aquesta coalició va aconseguir el 80% dels vots i 
4 dels 5 representants al Consell Rector del CPF.

El recolzament del CFC a Quality Suber SL, fet 
que ha permès consolidar l’empresa.

Després d’exposar, per part de Joan Rovira i Josep 
M. Tusell, Secretari General i Responsable tècnic del 
CFC respectivament, la memòria d’activitats d’aquest 
passat any 2016, i després de fer el tancament de 
comptes del 2016 i sotmetre a votació el pressupost 
per al 2017, es va obrir un torn de precs i preguntes, 
on es va remarcar la necessitat de reforçar la 
comunicació de l’Associació per arribar a sectors de 
la societat en què és més difícil accedir. 

Josep M. Vila d’Abadal va mostrar el seu agraïment 
a la confiança posada en la seva persona per 
encapçalar la candidatura de la coalició en què es 
va presentar el CFC a les eleccions del CPF. 

La cloenda institucional de l’Assemblea va anar a 
càrrec del president del Consorci, Rosendo Castelló; 
i l’alcalde de Ripoll, acompanyat per Josep M. Vila 
d’Abadal.

D’esquerra a dreta, Joan Rovira, Secretari General, 
rosendo castelló, president, i Josep M. Tusell, 
Responsable Tècnic del CFC, durant l’Assemblea General.

Assistents a l’Assemblea General del CFC celebrada a 
ripoll
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Finalitzada la XXXIV edició de les
Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Aquestes són: 

La jornada sobre la innovació en els treballs fores-
tals centrada en les aclarides de pi marítim exe-
cutades amb processadora i autocarregador. En 
aquesta jornada hi van participar 24 persones i 
va tenir lloc a Santa Coloma de Farners (La Selva).

La jornada sobre la utilització de dispositius mò-
bils per a la gestió forestal centrada en explicar el 
funcionament de dos programes gratuïts i dispo-
nibles com són el Moti i l’Oruxmaps. En aquesta 
jornada hi van participar 39 persones i es va cele-
brar a Sant Celoni (Vallès Oriental).

La jornada sobre l’autoprotecció d’urbanitzacions 
i nuclis urbans davant d’incendis forestals que es 
va desenvolupar al municipi de Pallejà. Hi van par-
ticipar 29 persones (Baix Llobregat).

El divendres 2 de juny es va posar punt i final a la 
XXXIV edició de les Jornades Tècniques Silvícoles 
Emili Garolera desenvolupades durant el segon tri-
mestre del 2017 i concretament del 7 d’abril al 2 de 
juny. Organitzades pel Consorci Forestal de Catalu-
nya i amb el format habitual – formació pràctica 
amb un total de 60 hores en 8 dies compaginant 
teoria i pràctica durant la visita a explotacions fo-
restals i experiències prèviament seleccionades i 
d’arreu de Catalunya – que any rere any, fa que les 
Jornades siguin un punt de referència en la forma-
ció, extensió, divulgació i transferència de les millors 
tècniques de gestió forestal en l’àmbit català. 

Tot i el format independent de cada jornada, la 
mitjana de participació per jornada ha estat de 22 
persones, amb una assistència total 
acumulada de 179 persones en el 
conjunt de les vuit jornades. El per-
fil dels beneficiaris majoritàriament 
està format per propietaris, gestors i 
tècnics forestals, ja sigui d’empreses 
privades o de l’administració.

Del conjunt de les jornades, quatre 
d’elles han despertat un gran interès, 
fet que s’ha traduït en una assistència  
igual o superior a la mitjana de partici-
pació del conjunt de les jornades. 

Fotografia 1. Visita a la finca on es va treballar amb 
processadora i autocarregador.

Fotografia 2. Els participants a la jornada seguint les explicacions 
de la gestió particular del roure reboll a Prades. 
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La jornada sobre les perspectives en el control 
de la processionària del pi a la qual hi van parti-
cipar 30 persones i es va realitzar a L’Espunyola 
(Berguedà). 

A més de les temàtiques d’aquestes jornades, els 
altres temes objectiu desenvolupats en el conjunt 
de les jornades han estat l’aplicació de nous models 
silvícoles en masses de pi roig i roure reboll a Prades, 
la gestió de la fusta morta en les explotacions fores-
tals al Montseny, la gestió de la pinassa als Ports i la 
gestió del pi blanc i el seu potencial fuster. 

Per facilitar i ampliar la difusió de les Jornades, el 
contingut tècnic de les mateixes es recull i s’edi-
ta en el llibre de les Jornades Tècniques Silvícoles 
Emili Garolera, coordinat per Josep M. Tusell i Ma-
rio Beltrán i amb la col·laboració dels experts que 
participen en les ponències de cada sessió. Des de 
les cinc edicions anteriors, el llibre s’edita en format 
digital (targeta USB on s’hi inclouen addicionalment 
les catorze edicions anteriors) i es pot descarregar 
directament a la pàgina web del Consorci Forestal 
de Catalunya. 

Fotografia 3. Els participants debatent la gestió de la fusta morta a les fagedes del Montseny.

Fotografia 5. Explicacions dels treballs realitzats i pre-
vistos per al control de la processionària (autor Mario 
Beltran). 

Fotografia 4. Els participants a la jornada aprenent a 
utilitzar els programes als respectius dispositius mòbils.
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Actuacions jurídiques

Darrerament, per part dels 
serveis jurídics del Consorci 
Forestal de Catalunya, s’està 
treballant en diversos temes en 
la defensa dels interessos dels 
propietaris forestals, que tot 
seguit us exposem: 

inicialment per acord del Ple del Consell Comarcal 
d’aquesta comarca de data 16 de maig de 2017, i que 
pot suposar l’inici d’una nova modalitat d’actuació 
administrativa en la gestió forestal.

Des del Consorci Forestal de Catalunya, juntament 
amb BOSCAT i l’Associació de Propietaris Forestals del 
Montnegre – Corredor, s’estan preparant les oportu-
nes al·legacions a aquest expedient, per entendre que 
el Consell Comarcal està envaint competències de la 
Generalitat de Catalunya, i que a més ho fa en contra 
del que disposa la legislació forestal.

L’aparició d’unes noves administracions forestals 
al marge de les que operen d’acord al vigent marc 
legislatiu, significa un sense sentit al marge d’una 
dispersió dels recursos i d’esforços. Des del CFC som 
de l’opinió que el model del Centre Propietat Forestal, 
des d’on l’administració pública i la propietat forestal 
canalitzen els recursos i les politiques forestals, no pot 
veure’s enterbolit per l’aparició de nous interlocutors 
que no gaudeixen de competències en la matèria i 
que responen més a interessos polítics i locals que a 
necessitats del sector i del bosc. 

c) Al·legacions a l’Avantprojecte de la Llei 
de territori
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha sotmès 
a informació pública l’Avantprojecte de llei de territori 
durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des de 
la data de publicació de l’edicte (25 de maig de 2017) 
en el DOGC. 

en defensa de la propietat forestal

Franja d’autoprotecció d’una urbanització

Jordi Salbanyà
 
Advocat  
col·laborador

a) Afectació de les franges d’autoprotecció 
d’urbanitzacions a les finques colindants 
Per tal d’aconseguir que en la regulació de la im-
plantació de les franges de protecció d’incendis que 
s’implantin en sòl forestals, es respectin els drets i les 
compensacions que la llei atorga als seus propietaris, 
des dels serveis jurídics del CFC s’han interposat da-
vant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
dos recursos contenciosos administratius, l’un contra 
l’acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès de 
data 15 de febrer de 2017, d’aprovació definitiva de 
l’Ordenança comarcal reguladora de la prestació del 
servei d’obertura i manteniment de les franges de 
protecció d’incendis, i l’altre contra l’acord del Ple del 
Consell Comarcal de La Selva de data 20 de desembre 
de 2016,  d’aprovació definitiva de l’establiment, el 
projecte d’implantació i el reglament del servei co-
marcal de prevenció d’incendis forestals.

En ambdós casos, coetàniament a la presentació 
del recurs, s’ha posat de manifest a cadascun dels 
Consells Comarcals la voluntat del Consorci Forestal 
de Catalunya de treballar conjuntament amb ells per 
tal de revisar aquestes normatives i aconseguir una 
solució que permeti la implantació de les esmenta-
des franges de manera pactada entre administracions 
públiques i propietaris afectats, solucionant així de 
manera extrajudicial els recursos interposats.

De les reunions s’ha pactat la suspensió cautelar 
d’ambdós recursos mentre es treballa conjuntament 
en incorporar-hi la necessitat d’acord i compensació 
als propietaris.

b) Agència Comarcal de Boscos del Maresme
També ha sortit publicat l’edicte pel que es sotmet a 
informació pública l’expedient de creació del servei 
“Agència de Boscos del Maresme”, que fou aprovat 
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Des dels serveis jurídics del CFC també s’està treballant 
per tal de presentar-hi al·legacions i suggeriments de 
millora doncs es tracta d’un text que vol substituir un 
grapat de lleis i reglaments que afecten de forma molt 
directa l’activitat i els drets dels propietaris forestals. 
En destaquen  el Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
Llei de política territorial i la Llei de protecció, gestió 
i ordenació del paisatge. 

En l’àmbit dels espais oberts – que és la denominació 
amb la que es designa els terrenys no urbans, i dins els 
quals hi ha els de naturalesa forestal-, es mantenen 
alguns dels principis ja regulats a la Llei d’urbanisme 
o en els criteris del planejament territorial, però al 
mateix temps se n’incorporen de nous.

La llei regula els drets i deures de les persones 
propietàries de terrenys en espais oberts, als que 
se’ls reconeix el dret d’ús, de gaudi, d’explotació i de 
disposició dels terrenys de conformitat amb la seva 
naturalesa rústica, però als que també se’ls imposa el 
deure de destinar-los als usos que siguin compatibles 
i de conservar els terrenys i les masses vegetals en 
condicions.

Entre les noves condicions que s’estableixen per 
exercir el dret d’edificar-hi, en destaca l’exigència 
d’una integració ambiental i paisatgística de 
les edificacions, la reutilització preferent de les 
edificacions existents, o la custòdia de les finques on 
aquestes s’emplacen, entre d’altres, que hauran de ser 
acceptades expressament pels destinataris i s’hauran 
de fer constar en el Registre de la Propietat. 

Entre els deures de les persones propietàries en espais 
oberts, també s’incorpora l’obligació de reposició dels 
terrenys al seu estat original quan les construccions, 
les edificacions o les instal·lacions existents 
esdevinguin en desús. 

Pel que fa a la regulació dels habitatges de nova 
implantació en espais oberts, es continua establint 

que aquests únicament seran admissibles quan 
estiguin associats directament i justificadament a 
una explotació rústica. 

Respecte la possibilitat de rehabilitar la resta 
d’edificacions rurals, es manté l’exigència actual de 
que aquestes hauran d’estar incloses en un catàleg 
d’edificacions rurals, o que caldrà tramitar un 
projecte d’actuació específica, subjecte a un tràmit 
qualificat.  En qualsevol cas, la llei també estableix 
quins elements haurà de tenir una edificació rural 
perquè pugui ser rehabilitada, com per exemple que 
el seu estat de conservació permeti apreciar-ne amb 
claredat l’ús característic i l’aspecte general exterior; i 
també els usos i obres que hi són admesos, així com la 
possibilitat d’admetre la seva divisió horitzontal.

També es regula per primer cop amb voluntat de 
preservar-los, els veïnats rurals tradicionals, que 
són aquells nuclis que han perviscut entre diverses 
generacions, sense disposar dels serveis urbanístics 
bàsics propis dels assentaments urbans i sense que 
n’hagin de disposar per a conservar la seva entitat.

Finalment apareix com a novetat una prestació 
patrimonial que els propietaris del sòl hauran de 
pagar quan realitzin algunes d’aquestes obres de 
rehabilitació o nova implantació, o bé per edificar nous 
volums separats d’una edificació rural de recuperació 
incentivada per destinar-los a l’ús de turisme rural o 
hoteler, que consistirà en el 5% del cost d’execució de 
les obres autoritzades; aquesta quantitat serà afegida 
als impostos i taxes administratives que actualment 
ja es liquiden per part de l’Administració.  

Per acabar, la llei estableix que no prescriuran les 
infraccions que es cometin en els espais oberts (i no 
només en els espais especialment protegits, com fins 
ara), pel que l’acció de restauració no tindrà termini 
de prescripció, i l’Administració podrà actuar en 
qualsevol moment. 
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El CFC, juntament amb JARC, UP i Boscat, seguint 
el programa presentat en les eleccions del Centre 
de la Propietat Forestal, hem fet una gran tasca per 
defensar els drets de la propietat forestal privada i 
la participació del sector en les polítiques de conser-
vació. Hem tingut diferents trobades amb represen-
tants polítics per demanar que s’aturés la proposició 
de Llei de l’Agència del Patrimoni Natural, doncs el 
text inicial era contrari al sector. El 16 de maig va 
tenir lloc una trobada amb la consellera del DARP, 
Meritxell Serret, el 17 de maig una trobada amb Ar-
tur Mas, com a president del PDeCAT, i el 24 de maig 
i 20 de juny, dues altres amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Josep Rull. 

Ara, al tancament de la revista, estem a l’espera del 
text definitiu revisat.

El sector forestal esmena la proposició de Llei de l’Agència del 
Patrimoni Natural

 Trobada del sector forestal amb el conseller de Territori
i Sostenibilitat, Josep Rull

Joan Rovira, secretari General del Consorci 
Forestal de Catalunya, va participar, el divendres 
19 de maig, a l’assemblea anual de la confederació 
d’associacions forestals de l’Estat (COSE) celebrada 
a Pamplona. Es va aprofitar la participació del 
Ministeri a la trobada per traslladar-los les 
prioritats a l’hora de desenvolupar l’Agenda 
Estratègica Forestal pactada amb Juntos por 
los Bosques. Entre aquestes prioritats destaca 
la proposta de bonificació fiscal del 30% a les 
inversions forestals.

El Consorci Forestal de Catalunya va participar, el 
passat 2 de juny, en la presentació del codi de bones 
pràctiques en l’organització i celebració de curses 
i marxes per muntanya, que va tenir lloc al Palau 
Robert de Barcelona. Aquest document ha estat de-
senvolupat per una bona representació del sector 
forestal. Des del Consorci defensem i treballem per 
la regulació de l’accés al medi natural, amb el reco-
neixement cap a la propietat forestal.

Podeu trobar el document del codi de bones pràcti-
ques a la web del CFC (www.forestal.cat).

Presentació del codi de bones pràctiques per a l’organització i 
celebració de curses i marxes per muntanya

COSE trasllada al Ministeri les prioritats del sector per a l’Agenda 
Estratègica Forestal
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Amb motiu de la Setmana de celebració del Dia In-
ternacional dels Boscos, el dia 21 de març, la Di-
rectora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi de la Generalitat de Catalunya, Montserrat 
Barniol, va visitar la seu del CFC, on va poder conèi-
xer de primera mà els diferents projectes de l’enti-
tat. També hi va ser present la directora de Serveis 
Territorials d’Agricultura, Elisenda Guillaumes.

Seguidament, acompanyada pel president Rosendo 
Castelló, el secretari General, Joan Rovira, d’altres 
membres de la Junta del Consorci, així com el vice-
president del Centre de la Propietat Forestal, Josep 
Maria Vila d’Abadal, la comitiva es va desplaçar a la 
planta de Quality Suber.

La Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
visita la seu del Consorci Forestal i la planta de Quality Suber

Josep M. Tusell i Roser Mundet, en representació del 
CFC, van participar, els passats dies 25 i 26 de maig de 
2017, a l’International Congress on Cork Oak Trees and 
Woodlands que va tenir lloc a Sassari (Sardenya), amb 
un programa amb diferents ponències, on es van com-
partir experiències d’arreu del mediterrani en relació a 
la gestió d’aquest tipus de boscos així com pel que fa 
al seu aprofitament. 

Tusell i Mundet van presentar davant dels assistents 
les darreres novetats del projecte europeu Life+SUBER, 
que té com a objectiu principal la implementació de 
tècniques innovadores en la gestió forestal per fer 
menys vulnerables les suredes al canvi climàtic, així 
com els treballs que s’estan realitzant per donar solu-
cions a la problemàtica creixent de la plaga del corc 
del suro (Coraebus undatus) a l’Estat espanyol.

En el marc del projecte s’estan realitzant diferents tre-
balls per avançar en el control d’aquesta plaga que 
malmet el suro i fa que més del 60% de a produc-
ció anual de suro a Catalunya no tingui prou qualitat 
per a ús alimentari i s’hagi de destinar a trituració, 
provocant unes pèrdues anuals de més de 5 milions 
d’euros. De la mateixa exposició va cridar l’atenció la 
presentació de Quality suber, la primera agrupació de 
productors de suro, que lidera el mercat de suro de 
qualitat a casa nostra. El Congrés va servir per establir 
contactes i relacions que s’espera siguin molt impor-
tants per continuar avançant en les dues iniciatives.

El Consorci Forestal presenta a Itàlia les novetats en la millora de 
la gestió i comercialització del suro

La comissió d’Agricultura del Congrés dels Diputats 
ha fet un pas històric amb l’aprovació d’una PNL 
(Proposició No de Llei) per a la creació d’un Fons 
Forestal que servirà per compensar els propietaris 
forestals per les externalitats positives dels boscos. 

La proposta forma part d’un ampli paquet de me-
sures que el Consorci Forestal de Catalunya porta 
anys treballant i defensant i que ara s’està impul-
sant a través de la plataforma estatal ‘Juntos por 
los Bosques’.

S’aprova una Proposició No de Llei per a la creació d’un Fons 
Forestal per compensar els propietaris
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Fruit del conveni signat l’any passat 
entre el Consorci Forestal i Banc Sa-
badell, l’entitat financera posa a la 
disposició dels nostres socis els avan-
tatges del nou préstec Flexi Agro, 
que ofereix condicions preferents per 
l’avançament dels cobraments tant 
dels ajuts a la Gestió Forestal Soste-
nible, com del suro comercialitzat a 
través de Quality Suber. 

Per a més informació poseu-vos en 
contacte amb l’oficina del Consor-
ci a Santa Coloma de Farners (972 
842708 - consorci@forestal.cat)

Banc Sabadell ofereix 
els avantatges del 
Préstec Flexi Agro 
als socis del Consorci 
Forestal

Posem a disposició seva el nou préstec Sabadell Flexi Agro,  
que li permet anticipar els cobraments derivats de la venda de les 
produccions forestals amb total flexibilitat: 

Amortització  
flexible

Fins a  
12 mesos

Amb una amortització flexible (mensual, trimestral, semestral, 
anticipada o al venciment), amb un termini de fins a 12 mesos i 
sense despeses per cancel·lació o amortització anticipada.

Sabadell Negoci Agrari
Préstec Sabadell Flexi Agro

Do
cu

me
nt

 pu
bli

cit
ar

i

Avançament Collita Forestal 

Per a altres solucions de finançament consulti-ho  
en qualsevol de les nostres oficines especialitzades o  
a bancsabadell.com/agrari. Ser on siguis

170133_Anuncio_Forestal_mayo 2017.indd   1 19/5/17   14:07

A la comarca de la Selva, ja fa anys que s’ha detectat 
la presència de la caparreta del pi marítim (Matsu-
coccus feytaudi), un insecte picador-xuclador que viu 
exclusivament sobre el pi marítim i que el debilita fins 
a facilitar l’entrada d’altres plagues com els perfora-
dors. Per explicar la situació de la plaga, els treballs 
que s’han de realitzar per evitar-ne la disseminació, i 
la línia d’ajut que s’ha aconseguit, a través Centre de 
la Propietat Forestal (CPF), per recuperar el potencial 
forestal de les masses afectades per aquesta plaga, el 
Consorci Forestal, amb la col·laboració del DARP i el 
CPF, va organitzar una jornada el passat 20 de març 
a l’Escola Agrària Forestal ‘Casa Xifra’. La jornada va 
comptar amb Jorge Heras, de la Direcció General de 

Boscos, David Meya, 
dels Serveis territorials 
del DARP a Girona i amb 
Àlex Muñoz, del Centre 
de la Propietat Forestal.

Evitar la disseminació 
d’aquesta plaga és in-
dispensable per preser-
var les masses de pi ma-
rítim, per tant, des del 
CFC treballarem perquè 
aquesta línea d’ajuts 
tingui continuïtat els 
propers anys.

S’aconsegueix convocar una línea d’ajut per evitar la disseminació 
de la caparreta del pi marítim
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Agricultura admet la demanda del CFC de plantejar la prevenció 
com a eina per anticipar-se als danys provocats per la fauna

Fa quatre anys em vaig fer càr-
rec de representar el Consorci 
Forestal de Catalunya als con-
sells territorials de Barcelona i 
Girona de la Federació catala-
na de caça i també al consell 
de caça de Catalunya. 

Josep Sagués

Representant al 
Ripollès a la Junta 
de Govern del CFC i 
representant del CFC 
al Consell de Caça 

Fins aquell moment el Departament d’Agricultura no-
més concedia autoritzacions excepcionals per caçar 
espècies cinegètiques, quan aquestes ja havien pro-
duït danys en plantacions forestals d’arbres joves. En 
el primer consell de caça de Catalunya que vaig as-
sistir, vaig demanar que, durant un any, s’estudiés la 
possibilitat de canviar aquest criteri per començar a 
plantejar la prevenció com a eina per anticipar-se a 
possibles danys que ja sabíem que es produirien.

Al cap d’un any varen acceptar aquesta proposta i, 
degut a la gran expansió del senglar, la conselleria 
d’Agricultura va admetre i va fer seu el criteri de la 
prevenció. 

El 19 de gener d’enguany, la consellera d’Agricultu-
ra, Meritxell Serret, va presentar al Parlament el PLA 
INTERDEPARTAMENTAL (estratègia per equilibrar 
l’ecosistema). Aquest pla preveu un seguit d’actuaci-
ons a realitzar, emmarcades en tres eixos i alhora en 
19 actuacions estratègiques que formen part d’aquests 
tres eixos:

-  Millores del Marc legal
-  Coordinació i participació de l’administració i dels 

agents implicats
-  Accions de millora de la gestió i la prevenció.

Aquest Pla Interdepartamental es pot consultar al web 
del Consorci Forestal de Catalunya (www.forestal.cat), 
en un document de 56 pàgines.

El dia 19 d’abril, la Directora general de Forest, 
Montserrat Barniol, ens va convocar a Vic per infor-
mar-nos de l’elaboració i tramitació en el Parlament 
d’una Llei de caça de Catalunya, que correspon al pri-
mer eix (Millores del Marc legal).

Aquest passat dimarts 14 de març, el president del 
Consorci Forestal de Catalunya, Rosendo Castelló, va 
participar, com a vicepresident de la Confederación de 
Organizaciones de Selvicultores de España, a la reu-
nió dels representants de la plataforma Juntos por los 
Bosques (JxB) amb el secretari general d’Agricultura 
i Alimentació del Govern de l’Estat, Carlos Cabanas.

A la reunió hi van assistir també el degà-president 
del Col·legi d’Enginyers de Forests, Eduardo Rojas Bri-
ales, el director general de la Asociación Española de 
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, Carlos Reinoso 
Torres, i el vicepresident de la Asociación Nacional de 

Empresas Forestales, Ignacio Macicior Tellechea. En 
tant que plataforma que agrupa el sector forestal a 
nivell estatal, des de JxB es va presentar una proposta 
d’Agenda estratègica per la legislatura en curs. Des del 
Ministeri van mostrar molt interès i compromís amb 
l’agenda, alhora que es va arribar a l’acord de fer cinc 
grups de treball per desenvolupar el seu contingut: 

1) Fons dinamització, programa de promoció GFS i 
productes, estructures organitzatives, instruments 
d’informació forestal, Consell Forestal Nacional

2) Sanitat forestal

3) Confederacions hidrogràfiques

4) Mercat únic i empreses

5) Millora Fiscalitat Forestal

El CFC, en representació de COSE, liderarà el grup de 
millora de la fiscalitat forestal.

Així mateix, es va acordar que juntament amb el Mi-
nisteri es treballi per convertir aquest document con-
sensuat en una agenda compartida i que la Ministra 
el presenti tant al Parlament com al Congrés Fores-
tal de Plasencia.

Rosendo Castelló participa en la reunió de Juntos por los Bosques 
amb el secretari general d’Agricultura i Alimentació de l’Estat
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introducció
El Cadastre i el Registre de la Propietat són institu-
cions diferents. El primer és, com s’ha dit en darreres 
edicions, un inventari fiscal. Serveix per identificar 
les finques i dotar-les de valor econòmic, i així pro-
porcionar una base sobre la qual la Hisenda Pública 
pugui recaptar impostos. 

En canvi, el segon és on s’inscriuen tots aquells actes 
que afectin a la propietat. És a dir, és l’organisme que 
ens acredita davant de tothom que som propietaris 
d’una o més finques, i en quines condicions (lliures, 
gravats, usdefruits, etc). També, serveix per certificar 
que som titulars de determinats drets inscrits sobre 
altres finques, com són les servituds, embargs, entre 
d’altres.

D’aquesta manera, quan una Administració ens de-
mana que acreditem que som propietaris d’una fin-
ca, generalment aportem una Nota Simple Registral, 
que és un resum a partir del què diuen les nostres 
escriptures. 

el “registre de la propietat” i el “cadastre”
Ambdues institucions projecten dades diferents, tot 
i que versen sobre les nostres mateixes finques. És 
a dir, el Cadastre té la missió d’identificar el mà-
xim de bé tots els m2 de les nostres masies, boscos, 
camps, prats, per tal que el valor que li correspon-
gui s’ajusti al màxim a la realitat física dels nostres 
immobles. En altres paraules, si tot coincideix, el 
valor encaixarà amb el què realment tenim. 

D’aquí que s’hagi fet una revisió cadastral de totes 

entre el cadastre i el registre de la propietat
La coordinació

Prèvia: En les dues darreres edi-
cions s’ha tractat el Cadastre 
des d’un punt de vista històric, 
així com també sobre l’impac-
te econòmic que han tingut les 
darreres revisions cadastrals 
sobre les nostres finques. En 
aquesta edició es tancarà el 
cercle analitzant la incidència 
que tindrà el Cadastre en un 
futur, especialment en allò re-
lacionat amb els drets de pro-
pietat sobre les nostres finques. 

Àlex Serrahima

Advocat i mem-
bre de la Junta de 
Govern del CFC

les masies, magatzems agraris, i de la superfície rústi-
ca de les nostres finques. El problema, no obstant, ha 
estat que moltes d’aquestes revisions les han fet de 
forma imperfecte; però això ja es va tractar a l’edició 
passada d’aquesta revista. 

En canvi, el Registre de la Propietat té la missió d’in-
formar de manera succinta i breu el què diuen les 
nostres escriptures (d’herència, compraventa, donació, 
etc) de forma que se’ns dóna una informació senzilla 
i accessible de qui consta com a propietari d’un im-
moble determinat. Si ens fixem bé apareix, entre d’al-
tres, la descripció de la finca i el nostre nom. D’aquesta 
manera podem acreditar, públicament i de forma es-
quemàtica, que som propietaris d’una finca concreta, 
alhora que significa, també, que hem pagat tots els 
impostos que hagin correspost (traspàs de successi-
ons, transmissions, donacions, etc) i que hem seguit 
tots els passos necessaris per a inscriure la finca en el 
Registre. Aquest fet és important, ja que garantim la 
nostra titularitat davant de tothom i que hem operat 
correctament. Tot lògicament, sens perjudici de prova 
al contrari. 

Ara bé, quin problema té el Registre de la 
propietat?
El principal problema que tenia fins ara el Registre és 
que podíem tenir un títol de propietat i desconèixer 
absolutament a quin lloc es trobava aquesta finca. O 
també, pensar que teníem 170 hectàrees de terreny i en 
realitat trobar-nos amb 100 hectàrees (o al revés), i a 
sobre, ignorar on ubicar-les. 

Per tant, el principal problema del Registre ha estat que, 
en els títols, generalment no s’hi acompanyava protocol-
litzat cap plànol de la finca. Només sabíem que s’afron-
tava amb propietaris veïns en els quatre punts cardinals 
(“Linda al Norte”, “al Sur”, etc), però generalment es 
desconeixia la línia divisòria dels punts on s’ubicaven 
els termes i fites. Tinguem en compte que el Registre 
de la Propietat es nodria de les manifestacions que fe-
ien els propietaris, i que com ja es va dir dues edicions 
endarrere, en determinades ocasions la picaresca feia 
declarar menys (o més) del què hi havia, bàsicament per 
pagar menys impostos, o si fem cas a les males llengües, 
per enganyar algun comprador despistat.    
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I quin problema té el Cadastre?
Si bé s’esforça perquè coincideixi el què diu amb la re-
alitat, el problema del Cadastre és que els seus pronun-
ciaments no desprenen efectes de propietat. És a dir, 
per molt que una parcel·la cadastral aparegui a nom 
del propietari veí, no significa que sigui d’ell; o quan 
una partió estigui mal traçada és senzillament que no 
ressegueix els termes i fites existents, els quals són els 
veritables elements delimitadors de les partions. 

En el fons, el problema del Cadastre és la seva fiabi-
litat, ja que no està obligat a seguir els controls que 
requereix una escriptura, on hi intervé un Notari, o 
la seva inscripció, a través d’un Registrador. Per tant, 
els pronunciaments del Cadastre no són inamovibles, 
al contrari, són modificables seguint els procediments 
administratius oportuns. 

per tant: 
Darrerament, l’Estat s’ha adonat que el Registre i el Ca-
dastre tenien informació que els beneficiava de forma 
recíproca. 

El Cadastre tenia el què precisament necessitava el Re-
gistre, és a dir, cartografia més o menys acurada de to-
tes les finques rústiques i urbanes. I el Cadastre obtenia 
del Registre, una correcta identificació dels propietaris, 
als efectes de no equivocar-se a l’hora de cobrar els 
corresponents impostos. 

D’aquí que es promulgués la Llei 13/2015, de 24 de 

juny, de coordinació entre el Registre de la Propietat 
i el Cadastre, la qual culmina el què nombroses Lleis 
anteriors van anar avançant en aquesta direcció. En el 
fons, aquesta coordinació ha estat donada pel fet que 
l’Estat ha anat invertint considerablement en Cadastre 
i, vist que actualitzar el Registre de la Propietat des 
de zero era una tasca gairebé impossible, s’ha optat 
per la via ràpida d’utilitzar les dades de les finques que 
disposa el Cadastre. 

la coordinació “registre de la propietat” 
amb el “Cadastre”
Amb l’entrada en vigor de nova Llei, la descripció de 
les finques en el Registre de la Propietat podrà venir 
acompanyada de la informació gràfica georreferenci-
ada de les parcel·les, d’acord amb la informació que 
proporcioni el Cadastre. D’aquesta manera, s’afegeix 
al Registre no només la descripció literal de les fin-
ques, sinó també la representació gràfica cadastral 
(amb coordenades UTM, GPS o GML) que il·lustrarà 
mitjançant un planell, la situació, forma i superfície de 
la finca que s’inscrigui. 

les principals novetats
Amb la nova regulació es requerirà obligatòriament la 
delimitació gràfica cadastral en operacions de reorde-
nació de terrenys, com són les segregacions, divisions, 
agrupacions, agregacions, immatriculacions, excessos 
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o disminucions de cabuda, o declaracions d’obra nova. 
És a dir, ja sigui per dividir terrenys, o per declarar ca-
ses noves o masies antigues, s’haurà d’acompanyar 
un plànol georreferenciat dels metres quadrats de la 
parcel·la rústica, o de la superfície de la casa. 

En els demés casos, el propietari podrà sol·licitar vo-
luntàriament la incorporació en el Registre de la Pro-
pietat de les bases gràfiques cadastrals. En aquests 
supòsits, la Llei preveu dues opcions:

Si el propietari està d’acord amb la partió que pre-
veuen les parcel·les cadastrals de la finca, el No-
tari descriurà la finca d’acord amb la Certificació 
Cadastral i s’elevarà a públic la corresponent es-
criptura. A partir d’aquí, la remetrà al Registrador, 
qui notificarà la inscripció als propietaris veïns de 
forma personal, per tal que es pronunciïn sobre si 
és correcte la partió que preveu, o no. 

Quan el propietari consideri que la partió cadas-
tral no és correcte haurà de manifestar-ho ex-
pressament al Notari, i haurà d’aportar un planell 
de la finca amb tota la partió georreferenciada. 

Quan s’aporti un planell elaborat pel nostre tècnic 
que difereixi del què preveu el Cadastre, el Notari 
l’haurà de validar i qualificar, i donarà trasllat als 
propietaris veïns perquè en un termini de 20 dies 
hàbils es manifestin. Alerta que si els veïns no di-
uen res en aquest termini s’entendrà que hi estan 
d’acord. 

Una vegada sigui la partió acceptada per tots els 
propietaris veïns, el Registrador enviarà la partió 
correcte al Cadastre perquè ho modifiquin i llavors 
practicarà la inscripció dels plànols cadastrals al 
Registre de la Propietat. Aquest fet és molt impor-
tant, perquè significarà que el Registrador orde-
narà al Cadastre a adequar els límits de la finca 
conforme el planell que s’inscrigui al Registre; i per 
tant, aquesta tasca no l’haurem de fer nosaltres.

A partir d’aquí, quedarà coordinat el què preveu el Re-
gistre de la Propietat amb el Cadastre. 

En conseqüència de tot això, quan demanem còpia 
dels nostres títols de propietat al Registre, no només 
apareixerà el número de finca, la descripció, el titular, 
les càrregues existents i els documents pendents de 
inscripció o anotació, sinó que a més a més apareixerà 
un planell de la finca, en format de Bases Gràfiques 
Registrals. 

conclusions
Com s’ha dit anteriorment, aquest article tanca el cer-
cle en relació al Cadastre. I ho fa advertint als propi-

JIMÉNEZ CLAR, Antonio J. (Notari): “Perfiles de la coordinación 
de la información territorial gráfica, en la Ley 13/2015, de 24 
de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catas-
tro Inmobiliario”. Monogràfic sobre la Coordinació Cadastre i 
Registre de la Propietat. Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. Agost 2015. Pàgines 27 a 49.

GÓMEZ GÁLLIGO, Javier: “Grandes expectativas derivadas de la 
Ley 13/2015, de 24 de junio en relación a la coordinación del Re-
gistro de la Propiedad y del Catastro”. Monogràfic sobre la Coor-
dinació Cadastre i Registre de la Propietat. Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. Agost 2015. Pàgines 13 a 25.

Gràcies també als qui han col·laborat en la confecció d’aquest 
article. 
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etaris que a partir d’ara, el Cadastre jugarà un paper 
important a l’hora d’identificar les nostres finques so-
bre planell. És a dir, a mesura que es vagin aportant 
bases cadastrals al Registre de la Propietat, tant les 
masies com sobretot les partions quedaran fixades en 
els nostres títols de propietat.

I això serà positiu?
Només si les dades Cadastrals de les nostres finques 
reflecteixen ben bé la realitat. Ara tot aquest reguit-
zell de plànols i cadastres només serà obligatori en 
determinades operacions (segregacions, declaracions 
d’obra nova, agregacions, etc). Però en un futur no 
gaire llunyà haurem de canviar la dinàmica passiva 
que tenim els propietaris enfront el Cadastre, per una 
actitud proactiva. Especialment a l’hora de fer coinci-
dir els termes i fites amb les partions que figuren en 
el Cadastre. 

Clarament, en els propers anys es tancaran molts de-
bats sobre partions de finques. I per tant, quan ens 
toqui (o vulguem), haurem de prendre decisions de 
consens amb els propietaris veïns a l’hora de marcar i 
reconèixer les fites; si no volem acabar judicialitzant 
les discrepàncies. 

És veritat que haver de resseguir, i en alguns casos 
redescobrir, totes les fites i termes de les nostres fin-
ques és una tasca força farragosa, i més quan aques-
tes s’hauran d’acceptar una per una amb tots els pro-
pietaris veïns. 

Però les noves tecnologies en matèria de GPS i plani-
metria són veritablement una garantia al favor de la 
objectivitat, les quals ens ajudaran a tenir controla-
des les partions, i també evitaran, per fi, les corredis-
ses de termes i fites que hi havia hagut antigament. 
Tinguem en compte que tot dependrà de nosaltres; i 
el fet que a partir d’ara tinguem totes aquestes eines 
al nostre abast serà un bon motiu per començar a 
ordenar tot el nostre patrimoni forestal. 
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a diversitat biològica 
(en endavant biodi-
versitat) o conjunt 

d’organismes que componen 
un ecosistema, és la base so-
bre la que es construeix tota 
la cadena de béns i serveis 
que ofereix un bosc. D’entrada 
no és un tema menor, doncs. 
Per altra banda, sistemes amb 
major diversitat d’estructures 
(estrats de vegetació i clas-
ses d’edat, incloses les fases 
més madures) comporten una 
major complexitat del siste-
ma, que el poden fer més re-
sistent a pertorbacions i més 

L insectes pol·linitzadors, els ocells i rosegadors disper-
sadors de llavors o l’entomofauna del sòl. Per tant, la 
diagnosi sobre l’estat de conservació de la biodiversi-
tat del bosc ha de tenir en compte, no només espèci-
es amenaçades -si hi són- sinó els grups funcionals, 
especialment els estretament condicionats per l’es-
tructura de l’hàbitat. Massa sovint però, ens quedem 
simplement en l’anàlisi d’espècies emblemàtiques, 
com el gall fer o tal espècie de picot, interessants -i 
importants també- però que són una ínfima part de la 
biodiversitat funcional.  

Com més complexes són els sistemes forestals més 
complexa és la gestió i poden aplicar-se diferents 
models de planificació. Una opció és simplement la 
zonificació en zones productives i zones protecto-
res, en el que seria un model segregatiu. En aquest 
cas la multifuncionalitat es portaria a terme a esca-
la espacial. En aquest model teòric distingim rodals 
dedicats exclusivament a la producció, sense preo-
cupar-nos del manteniment d’elements que poten-
cien la biodiversitat, altres destinats a la protecció 
de funcions ecològiques, per exemple protecció de 
capçaleres de conques hidrogràfiques, i altres des-
tinats a conservació de biodiversitat, que poden 
coincidir amb els de protecció. Deixar rodals on es 
practica una silvicultura orientada a maximitzar la 
producció no significa que siguin deserts de biodi-
versitat, però sí que acostumen a presentar valors 
relativament discrets. Per exemple, els torns curts 
de tallada, que impedeixen la consecució d’estadis 
de certa maduresa (arbres grossos i generació de 
fusta morta) i l’eliminació de la competència d’es-
pècies llenyoses acompanyants, arbòries i/o arbus-
tives, simplifiquen la complexitat del sistema i la 
biodiversitat associada (Camprodon 2007): flora i 
insectes pol·linitzadors, insectívors, predadors d’in-
sectívors i predadors de predadors d’insectívors. 

Per exemple, les pollancredes, mantenen una co-
munitat d’ocells associada a la presència d’estaques 
(arbres morts dempeus) que el gestor ha respectat 
o fins hi tot ha pogut generar deliberadament, però 
poden representar una “trampa ecològica” a escala 

Jordi Camprodon

Centre Tecnològic 
Forestal de 
Catalunya
Universitat de Vic - 
Universitat Central 
de Catalunya

resilient (major capacitat de recuperar-se de forma 
ràpida), un cop han passat. Part d’aquesta comple-
xitat permet una diversificació de productes que, 

en cas d’espècies ar-
brades complemen-
tàries, poden millorar 
la productivitat del 
bosc, com exposava 
Jordi Vayreda en l’ar-
ticle del mes de març 
passat. 

Per altra banda, hi ha 
un interès de la soci-
etat en la protecció 
d’hàbitats i espècies 
que s’ha traslladat en 
normatives a escala 
europea (Directives 
Hàbitats i Ocells) i 
legislació estatal i 
autonòmica. Alhora 
hi ha la biodiversitat 
funcional, clau en el 
funcionament dels 
ecosistemes, com els 

És possible potenciar

en boscos productius?
la diversitat biològica 

biodiversitat
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poblacional si coincideix la tallada, en pocs anys de 
diferència, a distintes parcel·les veïnes que els ha 
arribat o havien sobrepassat el torn (Camprodon et 
al. 2015). Per altra banda, els rodals dedicats a pro-
tecció estricta poden no assolir alts valors de diver-
sitat, si coincideixen amb vessants de qualitat d’es-
tació baixa i en condicions climàtiques extremes. 
Per exemple, rodals madurs de pi negre emplaçats 
a la part culminant no presenten valors més elevats 
de diversitat d’ocells (Améztegui et al. 2017) i qui-
ròpters, que rodals més joves emplaçats a més baixa 
altitud. 

Els rodals destinats estrictament a conservació de 
biodiversitat solen associar-se a “reserves forestals”, 
orientades a evolució lliure. Etapes més madures van 
associades a un increment de la diversitat. Però per 
a que aquest sistema funcioni a una escala temporal 
llarga cal preveure superfícies prou grans, de l’ordre 
de desenes o centenars d’hectàrees, que permetin la 
consecució de cicles silvogènics complerts, sobretot 
en masses que tendeixen a la regularització. 

Aquest model de zonificació segregativa ha de te-
nir molt en compte l’escala espacial i temporal de 
distribució d’espècies amenaçades de flora i fauna i 
d’hàbitats d’interès de conservació prioritari. Aquest 
model, portat a gran escala, pot aplicar-se amb cert 
èxit a grans extensions de boscos boreals, però difí-
cilment a escala mediterrània, amb gran heteroge-
neïtat d’hàbitats, alta densitat de població humana 
i pressions a nivell global, com els grans incendis. A 
escala catalana pot ser útil en petites superfícies, 
per exemple en plantacions forestals d’escasses hec-
tàrees dins un mosaic forestal, com el que trobem a 
les Guilleries. 

Un altre cas és cercar la multifuncionalitat dins un 
mateix rodal amb objectiu productiu. És un model 
integratiu que maximitza en un mateix rodal la in-
tersecció dels objectius de producció, protecció i 
conservació (Kraus i Krumm, 2013). Es pot parlar, 
doncs, de rodals amb objectius productius que in-
tegren components importants d’etapes més ma-
dures de la successió forestal. Aquests components 
han d’incloure la presència d’espècies amenaçades 
i d’interès de conservació a escala europea i local, 
així com el manteniment d’estructures d’hàbitat pel 
conjunt de la biodiversitat, amb una atenció especi-
al per espècies claus des del punt de vista funcional. 
Per exemple, en un rodal productiu de fusta i llenya 
a torns de tallada molt més curts dels que seguiria 
la mortalitat natural de l’arbrat, s’hi incorporen ele-
ments clau dels boscos madurs i elements clau per a 
la reservació d’espècies amenaçades (que poden co-

incidir amb els anteriors), tals com arbres grossos i 
decaiguts, diferents tipus de fusta morta i microhà-
bitats (per exemple, cavitats en tronc o soques amb 
epífits), i elements diversificadors, com ara certa 
quantitat d’heures enfiladisses i coberta arbustiva. 

L’avantatge d’aquest mètode és que permet resoldre 
el problema de l’escala temporal i espacial de model 
segregatiu, a l’evitar la fragmentació de zones molt 
aptes i poc aptes per al manteniment de la biodi-
versitat. Aquest model pot aplicar-se tant a mèto-
des de gestió d’estructures regulars de massa com 
a irregulars. En el primer cas, és bàsica la dimensió 

Figura 1. Integració de components d’alt valor per a 
la conservació de la biodiversitat (b) propis de boscos 
madurs (c) en un fustal alt en producció (a). Aquests 
components poden ser arbres grossos aïllats o en grups 
deixats a evolució lliure, fusta morta de diferents tipo-
logies, algunes soques tallades altes i arbustos produc-
tors de fruit carnós, dispersos pel rodal i/o concentrats 
en petits grups o clarianes. Dibuix: Anna Gallés. 
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dels rodals i la seva distribució en l’espai, així com 
l’existència de corredors, components clau a tenir en 
compte. Alhora, és compatible amb la conservació 
d’espècies sensibles i ecològicament complexes com 
el gall fer (Ménoni et al. 2012). En el cas de boscos 
irregulars la compatibilització pot ser més fàcil, tant 
en un peu a peu com per bosquets depenent, entre 
altres factors, del diàmetre, l’edat i la densitat dels 
arbres més grossos.    

Atès que l’àrea de sinergia entre objectius és limitada, 
es necessita una certa quantitat d’àrea forestal exclu-
siva per satisfer les demandes dels diferents serveis 
de l’ecosistema. Per exemple, rodals a conservació, bé 
com a reserves forestals a evolució lliure, bé en forma 
de reserves de biodiversitat dirigides per mitjà de la 
silvicultura, amb la finalitat de preparar una massa 
descapitalitzada preexistent cap a estadis de major 
maduresa i complexitat. També pot combinar-se amb 
l’existència de rodals disseminats, destinats exclusi-
vament a la producció de béns, com plantacions fo-
restals altament productives, repartits adequadament 
en l’espai, i de superfícies contínues discretes, per 
anar bé inferiors a 1-2 ha (Camprodon 2013). En con-
clusió, és perfectament compatible la integració de 
la funció biològica en boscos productius. En propers 
lliuraments de la revista concretarem mesures que es 
poden emprendre en rodals posats en producció pel  
seguiment d’un model integratiu.   
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on els boscos tenen un paper molt important com a 
indicadors. El massís del Montseny és un exemple de 
paisatge sentinella, en incloure mostres de les tres re-
gions biogeogràfiques que configuren els principals 
biomes d’Europa Occidental: la Mediterrània, l’Euro-
siberiana i la Boreoalpina, amb espècies com l’avet 
(Abies alba) i el faig (Fagus sylvatica) que estan prope-
res al límit meridional de la seva distribució a Europa 
occidental.

Una de les principals manifestacions del canvi global 
és el canvi d’usos i cobertes del sòl, relacionat amb 
canvis en l’activitat humana al territori, com a conse-
qüència dels processos d’industrialització i terciarit-
zació econòmica del país, responsables de la regressió 
de les activitats primàries i del despoblament rural. En 
zones de muntanya com el Montseny, el canvi energè-
tic cap als combustibles fòssils, associat a l’abandona-
ment de l’activitat forestal i agroramadera, ha causat 
un increment tant de la superfície com de la densitat 
del bosc, ocupant antics espais oberts. Entre 1945 i 
1995, la superfície de conreu al massís es va reduir un 
33 % amb un creixement de la superfície forestal, en 
especial de l’alzinar, però també pinedes de pi blanc i 
rouredes de roure martinenc. Es van incrementar les 
cobertes forestals mediterrànies enfront de les centre-
europees (la fageda disminuí un 18 % durant aquest 
període). Altres canvis destacats foren l’increment de 
la superfície urbanitzada i el creixement de les planta-
cions forestals de coníferes a les parts mitjanes i altes 
del massís (Boada, 2001).

Una altra manifestació significativa del canvi glo-
bal són els canvis en la distribució d’espècies cau-
sats per canvis en la temperatura i en la precipitació. 
L’observatori del Turó de l’Home (Montseny) ha regis-
trat un increment en la temperatura mitjana superior 

Els paisatges sentinella com a indicadors dels 
efectes del canvi global sobre els biomes forestals. 

L’exemple del Montseny.
l canvi global és el 
conjunt d’alteracions 
ambientals al plane-

ta causades per l’activitat de 
l’espècie humana. Els paisat-
ges sentinella són aquells que 
tenen una alta sensibilitat res-
pecte als efectes locals i regi-
onals del canvi global, per les 
seves característiques biogeo-
gràfiques i socioeconòmiques, 

Dr. Josep Pujantell

Dr. Martí Boada

Institut de Ciència 
i Tecnologia 
Ambientals 
(ICTA). Universitat 
Autònoma de 
Barcelona (UAB).

a 1 °C entre 1944 i 2001. Aquest increment està afec-
tant la distribució dels boscos centreeuropeus al massís, 
principalment de la fageda, però també la roureda de 
roure de fulla gran. 

A altituds mitjanes (800-1200 m) i, especialment en els 
vessants orientats al sud amb una major exposició solar, 
l’alzinar produeix un efecte d’insularització sobre el faig. 
El procés d’insularització es produeix mitjançant una for-
mació de penínsules (P) a partir de la fageda que cons-
titueix el continent (C), i que progressivament deriven 
cap a un aïllament d’un grup reduït dels faigs amb major 
caràcter ecotònic a ínsules (I) (Peñuelas i Boada, 2003).

A la Figura 1 es mostra un sector de Vallforners, ubicat 
sota el Pla de la Calma, on s’observa una zona continen-
tal de fageda així com diferents zones de península i ín-
sules de fageda envoltades d’alzinar. Cal destacar també 
la presència d’ínsules d’alzinar dins la fageda a mitja al-
çada i la presència d’ínsules amb individus aïllats d’avet, 
que formen part de la seva població més meridional a 
Europa occidental (Pujantell et al., 2016).

En poblacions de faig localitzades al seu límit meridio-
nal de distribució, el creixement es veu fortament limi-
tat per la sequera. Al Montseny s’han alentit les taxes 
de creixement d’arbres madurs al seu límit inferior de 
distribució. L’any 2003 el creixement havia disminuït un 
49 % respecte als valors anteriors al 1975, com a resul-
tat de l’escalfament experimentat (Jump et al., 2007). 
Aquests faigs aïllats mostren una baixa regeneració i, 
finalment són substituïts per l’alzinar. Comparant la 
cartografia de 1945 i 1994 es va observar la desaparició 
de diversos grups de faigs aïllats en baixes altituds i de 
la mateixa orientació (Boada, 2001).

L’anàlisi experimental segons la comparativa del reclu-
tament i de l’estat de salut -avaluada segons el grau de 
defoliació- entre una fageda del continent i els grups 
aïllats va permetre evidenciar els processos d’insularit-
zació i posterior substitució de fageda per alzinar, com 
sembla que també està succeint actualment a Vallforners 
(Pujantell et al., 2016). De manera significativa (P<0.05) 
s’observà que, en les ínsules, l’alzina triplicava el seu grau 
de reclutament, mentre que el faig mostrava un recluta-
ment menor (40%) i un grau de defoliació superior (30%) 
respecte el continent (Peñuelas i Boada, 2003).

E
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La confluència d’un increment de la temperatura, jun-
tament amb el canvi d’ús de les cobertes del sòl, ha 
comportat, al seu torn, un increment altitudinal de la 
fageda cap a les zones culminals del massís (1600- 
1700 m), ocupant matolls i prats subalpins, afectant 
la distribució de les espècies vegetals i els biomes 
(Peñuelas i Boada, 2003). Aquest procés ha tingut lloc 
al llarg dels últims 70 anys i s’ha pogut documentar 
a través de la metodologia de la fotografia diacrònica 
(Figura 2).

Per últim, en el cas de l’avet, a la zona de Vallforners 
s’ha trobat que incrementen el seu creixement basal 
quan la precipitació mitjana dels mesos de juny i juliol 
és més alta, mentre que disminueixen el seu creixement 
basal quan són més altes les temperatures màximes de 
juny i juliol, i les mínimes de juliol. Hi ha una correlació 
positiva amb la temperatura mínima de febrer: quan 
aquesta és menor (gelades tardanes) el creixement du-
rant l’any també és menor. L’anàlisi temporal mostra 
un increment significatiu de la sensibilitat climàtica de 
l’avet en les últimes dècades (Barbeta et al., 2016).

Qi Quercus ilex
Fs Fagus sylvatica
Aa Abies alba
C Continent
P Península
I Ínsula
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Figura 2. Ascens altitudinal de la fageda al Turó de l’Home i les 
Agudes. Autors: Fons Martí Boada (1927, 1943), Martí Boada 
(2003) i Sònia Sànchez (2009).
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Figura 1. Procés d’insularització a Vallforners. Font: Elaboració pròpia.
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Vi català
tapat amb suro de proximitat
el repte dels viticultors
El principal repte actual pels 
viticultors ja no és l’elaboració 
de vi, sinó el creixement eco-
nòmicament rentable de les 
explotacions en un context de 
mercat globalitzat i altament 
diversificat, amb un enorme 
nombre de competidors, mar-
ques, denominacions d’origen 
i tipus de vi. Precisament l’ex-
cessiva fragmentació del sector 
dificulta el procés de construc-

quasi el 40% del nombre de peus d’alzina surera de 
Catalunya (CREAF, 2013). Actualment, només la mei-
tat es troba en producció pel que hi ha un potencial 
molt gran de dinamització del bosc de suro. La gestió 
d’aquesta massa forestal implicaria un increment del 
potencial dels boscos catalans pel que fa a la pro-
ducció de suro apte per a la fabricació de taps. La 
creació de la marca “Taps de Finca” ha de suposar 
un increment de la demanda local de suro i per tant 
millores en la gestió forestal destinades a augmentar 
la producció d’aquest material. 

Tot i que les especials condicions climàtiques a 
Catalunya i el tipus de sureda local determinen un 
dels suros de més qualitat per a la fabricació de taps, 
Catalunya produeix menys del 2% del suro mundial, 
i té un potencial de generació de matèria prime-
ra molt superior a l’actual explotació. Amb l’aban-
donament de l’explotació de les finques sureres, el 
clúster català del suro ha anat abandonant les fases 
primeres de la cadena de valor, de manera que la 
indústria d’extracció i preparació s’ha concentrat 
al costat dels productors actuals, Extremadura, 
Andalusia i Portugal, i això fa que el clúster cata-
là del suro no pugui tenir el control de la matèria 
primera, ni de les fases inicials de la producció de 
taps. Precisament iniciatives com les de l’empresa 
Quality Suber, promoguda pel Consorci Forestal de 
Catalunya, pretenen canviar aquesta tendència.

els taps de Finca
La marca “Tap de Finca” pren aquest nom inspirat pel 
que s’anomena “Vi de Finca”, una prestigiosa distinció 
dels vins de Catalunya concedida pel Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya que dis-
tingeix aquells vins amb unes característiques espe-
cials i que provenen de raïms d’una mateixa finca en 
propietat.

El principi de la iniciativa és molt simple, tapar vins 
de gamma alta de la DO Empordà amb taps de suro 
provinents d’explotacions sureres de la mateixa finca 
o, com a mínim, del territori interior de la denomi-
nació d’orígen protegida. Aquesta iniciativa és fruit 
de l’aliança entre la DO Empordà i lnstitut Català del 
Suro i compta amb el suport d’AECORK (Associació 
d’Empresaris Surers de Catalunya) i el Consorci 
Forestal de Catalunya.

Albert Hereu

Director de l’Institut 
Català del Suro

ció de marca i la selecció per part del consumidor. 
Segons IWSR Global Trends report i Vinexpo 2013, hi 
ha una tendència de creixement de vins de segments 
superiors de qualitat i preu; contràriament a la ten-
dència espanyola, que lidera la producció de vi mun-
dial però a un preu més baix, restant-li la rendibilitat 
necessària per a subsistir a mig termini. 

Per tant, la millora de la competitivitat i sostenibilitat 
dels cellers és una necessitat i se sustenta, al nostre 
entendre, en tres aspectes bàsics: construcció de mar-
ca, excel·lència i innovació com a avantatge compe-
titiva, i l’exportació. La construcció d’una marca forta 
i diferenciada és indispensable per sobresortir en un 
entorn competitiu global i sobrecarregat de productes 
similars; la creació de la marca “Taps de finca” pretén 
proporcionar una diferenciació amb un significat de 
producte de qualitat, de proximitat i sostenible, que 
afavoreix la gestió dels boscos de surera de l’Empordà. 

La DO Empordà; vinya i suro
Amb una superfície d’aproximadament 2.000 ha de 
vinya, la producció mitja de la DO Empordà és de 
65.000 hl. D’aquesta producció se’n comercialitza un 
70% embotellat, cosa que representa uns 5 milions 
i mig d’ampolles i taps anuals. El mercat exterior és 
molt variable i per tant algunes xifres són canviants, 
tot i que els vins de l’Empordà es van introduint a 
nous mercats i actualment, aproximadament un 15% 
de la producció es destina a exportació, principalment 
a Alemanya, Suïssa, Estats Units, Holanda, Noruega, 
Gran Bretanya, Bèlgica i Dinamarca. 

A les comarques de l’Alt i Baix Empordà hi ha al 
voltant de 28.000 ha de sureda, on s’hi concentra 
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Objectius
El resultat de la iniciativa és la posada al mercat d’un 
nou producte vitivinícola (ampolla de vi) de proximi-
tat, on tan el vi com el tap s’han elaborat en el propi 
entorn de la DO Empordà. El consumidor del producte 
podrà saber que ambdós productes provenen de l’Em-
pordà i aquesta estratègia fomenta la informació del 
consumidor i l’empodera alhora d’escollir productes 
de la terra i amb menor petjada ecològica.

Tot i així els objectius que es busca aconseguir són 
més amplis:

Garantir la regeneració de les masses forestals.

Augmentar les explotacions forestals de suredes 
a Catalunya.

Defensar els valors ecològics, mediambientals, 
socials i emocionals del tap de suro.

Realitzar majors esforços en inversions en I+D+I, 
tan a nivell de producte, tecnologies i de noves 
aplicacions.

Penetrar en nous mercats emergents i en nous 
països del Nou Món del vi.

Construir una estratègia de comunicació per in-
cidir positivament en la imatge del suro català.

Aquesta iniciativa permetrà establir una diagnosi 
concreta de l’estat dels boscos de suro a la zona de 
la DO Empordà i establir un mètode organitzatiu de 
cooperació entre els viticultors, propietaris forestals, 
preparadors de suro i elaboradors de taps per aprofi-
tar la oportunitat que ofereix la marca “Taps de fin-
ca”. Així doncs, es desenvoluparà un nou producte: 
ampolla de vi tapada amb suro de la pròpia finca o de 
finques pròximes, orientat a un mercat cada vegada 
més sensible als productes de proximitat o que tenen 
una petjada ecològica reduïda. 

A més a més, durant la realització del projecte s’inici-
aran i reforçaran les relacions empresarials entre els 
propietaris forestals, viticultors, cellers, preparadors 
de suro, elaboradors de taps i entitats de promoció 
turística, pel que s’espera que sorgeixin nous pactes 
comercials. Aquesta estratègia donarà la oportunitat 
per complementar l’enoturisme a la zona (dins l’ano-
menada Ruta del Vi de l’Empordà) des d’una perspec-
tiva equivalent al concepte “de la granja a la taula” 
de Gastroteca.cat; en aquest cas seria “del bosc al vi”.

Aquesta també serà una oportunitat per comunicar 
la contribució que farà el consumidor en la compra 
d’aquest producte, respecte la preservació de la biodi-
versitat pròpia dels boscos d’alzina surera, catalogats 
com a zones Natura 2000. 

Amb aquesta denominació posem en valor la coinci-
dència excepcional de suro i vinya en un mateix espai, 
en línia amb l’actual tendència de màxima traçabili-
tat i promoció dels productes de proximitat. De l’èxit 
dels Taps de Finca, proposta modesta quantitativa-
ment en un estadi inicial, es pretén que se’n derivi un 
reforçament, per una banda, de la imatge de la DO 
Empordà i els seus vins. Aquests, en una acció que 
creiem pionera en l’àmbit internacional, serien els 
únics que podrien garantir un tap de suro originat en 
un espai identificable i proper a la mateixa finca on 
es troba la vinya, posant en evidència una singularitat 
excepcional i una clara atenció cap a l’entorn natu-
ral. Sens dubte és un argument qualitatiu de venda 
interessant que afavoreix el celler, que és alhora en 
gairebé tots els casos viticultor. D’altra banda si, com 
esperem, aquest projecte ajuda a desencadenar una 
revalorització del suro autòcton, a banda de benefi-
ciar-se’n en primera instància els propietaris fores-
tals i el sector surer català, també acabarà implicant 
una millora de l’estat de conservació de les suredes 
que formen part de l’entorn immediat de les vinyes, 
guanyant el conjunt en seguretat enfront d’eventuals 
incendis i de qualitat i atractiu paisatgístic de cara a 
l’enoturisme. 

Fotografia 1. Presentació de la iniciativa “taps de Finca” 
a Masia Serra. D’esquerra a dreta: Jaume Serra de Masia 
Serra; Josep Serra, responsable de promoció DO Empordà; 
Xavier Albertí, president DO Empordà; Albert Hereu, di-
rector Institut Català del Suro; Elisenda Guillaumes, di-
rectora dels serveis territorials d’Agricultura a Girona.

Projecte cofinançat per:
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el canvi climàtic
L'activitat humana ha accelerat 170 vegades

n els darrers 45 anys, 
la humanitat ha mo-
dificat el clima de 

la Terra 170 vegades més de 
pressa que la mitjana dels 
7.000 anys precedents, se-
gons un article publicat a The 
Anthropocene Review, del 
qual informa la Universitat 
Nacional d’Austràlia. La dada 
ha estat aportada per un al-
goritme que mesura l’evolució 
de l’impacte mediambiental 

E el Factor H
Abans que l’ecosistema terrestre patís un impacte 
global significatiu a causa de les activitats humanes, 
hi havia tres elements que regulaven el medi ambient 
del nostre planeta: les forces astronòmiques, les for-
ces geofísiques i les dinàmiques internes. En l’època 
actual, coneguda com Antropocè, l’activitat humana 
ha relegat a un segon pla a aquestes forces naturals.
En constatar aquesta evidència, els investigadors han 
elaborat la seva equació calculant que l’activitat hu-
mana, a la qual denominen Factor H, s’ha convertit 
en la principal força que influeix sobre el medi ambi-
ent del planeta.

En la seva equació, el Facfor H integra elements com 
l’augment de la població humana, les formes de vida  
i la tecnologia.

Integrant tots aquests elements en una fórmula, es 
descobreix que l’activitat humana ha modificat les 
condicions naturals de la vida a la Terra 170 vegades 
més de pressa que ho fan les condicions naturals, fins 
al punt que la temperatura a la superfície del planeta 
puja avui més pressa que en els últims 7.000 anys.

Efectivament, després 1972 la temperatura mitjana 
global en superfície ha augmentat 1,7 graus per se-
gle de mitjana, quan abans de la revolució industrial, 
aquesta temperatura descendia en la mateixa pro-
porció cada cent anys.

Lluny de viure en un planeta resilient, capaç de supe-
rar els seus propis traumes, vivim en un planeta que 
està en estat d’alerta, assenyalen els investigadors. 
Afegeixen que la seva investigació “és una declaració 
inequívoca dels riscos que prenen les societats indus-
trialitzades en un moment en què l’acció és vital” per 
la seva supervivència.

Referència: The Antropocene Review. Vol 4, Issue 1, 
2017.

Confirmen que l’activitat humana està dar-
rere dels esdeveniments climàtics extrems
Un estudi realitzat per 11 investigadors de la Univer-
sitat de Stanford, ha demostrat que els esdeveniments 
climàtics extrems, com onades de calor, sequeres i in-
undacions, que cada vegada amb més freqüència suc-
ceixen al planeta, es deriven de l’escalfament global 
provocat per les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

de les activitats humanes sobre el planeta, a la ve-
gada que realitza projeccions sobre possibles evo-
lucions futures. En el seu estudi, els científics Will 
Steffen i Owen Gaffney han analitzat a la Terra com 
un sistema integral i complex i han estimat l’impac-
te de les activitats humanes a través de l’anome-
nada ‘equació de l’Antropocè’, creada per aquests 
investigadors. 

Steffen explica que “en els darrers 7.000 anys, les 
forces naturals que han impulsat el canvi han pro-
vocat un augment de la temperatura de 0,01ºC 
per segle. No obstant això, “les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle causades per l’home en els dar-
rers 45 anys han augmentat la temperatura a 1,7ºC 
per segle, molt per sobre de la taxa d’origen natu-
ral”. Steffen precisa que les forces astronòmiques 
del Sistema Solar o els processos geològics no han 
desaparegut, però que els seus impactes en un pe-
ríode de temps tan curt són ara “insignificants” en 
comparació amb la influència humana. 

També col·loca l’impacte humà contemporani en el 
context de les grans forces de la natura que han 
impulsat la dinàmica del sistema de la Terra du-
rant milers de milions d’anys “. El professor Steffen 
afegeix que la humanitat encara té la possibilitat 
de prevenir el canvi climàtic catastròfic, però que 
el temps s’està esgotant ràpidament. “L’economia 
mundial pot funcionar igualment bé amb zero 
emissions, i les investigacions mostren que podem 
alimentar 9.000 milions de persones -la població 
mundial projectada per 2050- i reduir les emissi-
ons de gasos d’efecte hivernacle al mateix temps”, 
va dir.

Manel Martínez

Enginyer tècnic 
Forestal
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Per això han aprofitat les dades històriques sobre el 
clima i han fet servir un conjunt de models climàtics 
per quantificar la influència de l’escalfament global 
sobre els episodis climàtics extrems que es donen en 
el mes més càlid, el dia més calorós, l’any més sec i el 
període més humit de cinc dies en diferents regions 
de la Terra. Per assegurar el rigor de la investigació, 
els científics van considerar també la possibilitat que 
l’escalfament global no havia exercit cap paper en 
l’aparició de fenòmens climàtics extrems i van desen-
volupar anàlisis estadístiques per verificar que aques-
ta suposició era vàlida. El que van descobrir és tot el 
contrari: que l’escalfament global ha augmentat la 
severitat del mes més calorós i del dia més calorós 
de l’any en més del 80% de les regions observades 
del planeta. També van constatar que l’escalfament 
global ha augmentat el caràcter extrem de l’any més 
sec en el 57% de les regions del planeta. 

Els esdeveniments extrems més calorosos i més pro-
longats motivats per l’escalfament global ocorren en 
els tròpics, on s’observa el major risc d’esdeveniments 
calents extrems i prolongats. Una altra evidència que 
es desprèn de l’estudi és que la caiguda de gel àr-
tic està també provocada per l’escalfament global, ja 
que d’acord amb les dades i els models emprats, és 
impensable la pèrdua de banc de gel sense el con-
curs de l’escalfament global. Per tant,  que tot i que 
encara no es pot dir amb absoluta contundència que 
cada episodi climàtic extrem porta amb si l’empremta 
de l’activitat humana, aquesta conclusió cau pel seu 
propi pes.

Noah Diffenbaugh, director d’aquest estudi conclou:

 “Quan es miren les dades històriques, no hi ha dubte 
que l’escalfament global està succeint i que els es-
deveniments extrems estan augmentant en moltes 
àrees del món”.

“La gent pren moltes decisions - a curt i llarg termini 
- que depenen del clima, de manera que té sentit que 
vulguin saber si l’escalfament global està fent que els 
esdeveniments extrems siguin més probables. Com 
a científics, volem assegurar-nos que tinguin infor-
mació precisa, objectiva i transparent per a treballar 
quan prenguin aquestes decisions “.

Referència: Quantifying the influence of global war-
ming on unprecedented extreme climate events. PNAS 
(Proceedings of the National Academy of Sciences.

previsió a llarg termini 
En general, el juliol es preveu que sigui un mes amb 
les temperatures habituals però amb una probabilitat 
de precipitació molt inferior a la que és normal per 
aquest mes arreu de tot el país.
A l’agost, les temperatures poden ser les normals o 
lleugerament més baixes per l’època i, com al juliol, la 
probabilitat de precipitació serà lleugerament inferior 
a les comarques gironines i al litoral, però força infe-
rior a les comarques tarragonines i lleidatanes.

El mes de setembre s’espera amb temperatures 1 o 2 
graus lleugerament inferiors a les habituals de mitja-
na, però les precipitacions seran força inferiors a les 
que caldria esperar per un mes de setembre.

Figura 1. Mapes amb les anomalies previstes en quant a precipitació corresponents als mesos de juliol, agost i setembre 
de 2017.

Figura 2. Mapes amb les anomalies previstes en quant a temperatura a 850 hPa (que són uns 1.500 m d’alçada) 
corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2017.
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Taula de preus

Llotja de contractació i mercat en origen de Vic i Girona

de la fusta
vic Girona

Cotització 
anterior

preus del dia 
05/05/2017

preus del dia 
12/05/2017

vern
de 10/24 cm ø s/c s/c s/c t
de 25 a més cm ø 54,00 / 57,00 s/c 54,00 / 57,00 t

castanyer
de 16 a més cm ø 54,00 / 72,00 48,00 / 52,00 t
de 18 a més cm ø 55,00 / 70,00 48,00 / 52,00 t
Barramenta 36,00 / 39,00 33,00 / 36,00 33,00 / 36,00 t

pollancre   
(s/camió)

Xapa 1a. De 20 a més cm ø 59,00 / 65,00 59,00 / 65,00 60,00 / 65,00 m3

Xapa 2a. De 20 a més cm ø 49,00 / 54,00 49,00 / 54,00 50,00 / 54,00 m3

Freixe
de 20 a més cm ø 80,00 / 90,00 80,00 / 90,00 t
de 23 a més cm ø 70,00 / 108,00 70,00 / 108,00 t
Superior (min. 30 cm ø) 91,00 / 125,00 80,00 / 105,00 t

Faig
de 20 a més cm ø 66,00 / 72,00 66,00 / 72,00 60,00 / 72,00 t
Primeres. De 30 a més cm ø 80,00 / 100,00 80,00 / 100,00 t
Superior (min. 35 cm ø) 89,00 / 100,00 89,00 / 100,00 t

Plàtan
de 25 a més cm ø 48,00 / 54,00 40,00 / 52,00 t
de 20 a més cm ø 46,00 / 54,00 40,00 / 52,00 t

Blada de 18/20 a més cm ø 57,00 / 81,00 57,00 / 81,00 t

roure
Fulla ampla i pènol de 25 a més cm ø 72,00 / 90,00 72,00 / 90,00 t
Fulla grossa de 30 a més cm ø 72,00 / 90,00 72,00 / 90,00 t
Fulla petita de 23 a més cm ø 51,00 / 56,00 51,00 / 56,00 t

Acàcia
Prima de 8 a 23 cm ø 60,00 / 66,00 60,00 / 66,00 50,00 / 70,00 t
Gruixuda de 23 a més cm ø 60,00 / 66,00 60,00 / 66,00 50,00 / 70,00 t

pi douglas

de 30 a més cm ø 75,00 / 90,00 75,00 / 90,00 t
de 14 a més cm ø 57,00 / 60,00 57,00 / 60,00 t
de 16 a més cm ø 57,00 / 62,00 57,00 / 65,00 t
de 20 a més cm ø 75,00 / 90,00 75,00 / 90,00 t

pi pinyer
de més de 18 cm ø 39,00 / 42,00 39,00 / 42,00 t
de 20 a més cm ø 40,00 / 45,00 40,00 / 45,00 t

Pi marítim
de 16 a més cm ø 46,00 / 52,00 46,00 / 52,00 t
de 18 a més cm ø 46,00 / 51,00 46,00 / 51,00 t

pi insignis

de 16 a més cm ø 53,00 / 57,00 53,00 / 57,00 t
de 18 a més cm ø 53,00 / 65,00 53,00 / 65,00 t
de 20 a més cm ø 60,00 / 73,00 60,00 / 73,00 t
de 30 a més cm ø 73,00 / 80,00 65,00 / 80,00 t

pi roig de més de 14 cm ø 48,00 / 53,00 48,00 / 53,00 t
pi negre de més de 16 cm ø 49,00 / 54,00 49,00 / 54,00 t
Pi blanc 
(bord)

de més de 16 cm ø 41,00 / 43,00 41,00 / 43,00 t
de 20 a més cm ø 41,00 / 44,00 41,00 / 44,00 t

pinassa de més de 14 cm ø 44,00 / 49,00 44,00 / 49,00 t

FUSta 
LLARGA

Pi roig de més de 14 cm ø 45,00 / 51,00 45,00 / 51,00 t
Pinassa de més de 14 cm ø 41,00 / 47,00 41,00 / 47,00 t
Pi blanc (bord) de més de 16 cm ø 39,00 / 43,00 39,00 / 43,00 t
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Nota: els preus s’entenen sobre indústria, excepte el pollancre (sobre camió)
En color verd es ressalten els preus que han augmentat i en vermell els que han disminuït respecte la cotització anterior.
A cotització anterior es mostren els preus de la Llotja de Vic, i en el seu defecte els de la Llotja de Girona.

La darrera sessió de la Taula 
de preus de la Llotja de Vic 
celebrada el divendres 5 de 
maig va estar marcada per 
una forta baixada de preus 

llenYa

Alzina 60,00 / 69,00 60,00 / 69,00 60,00 / 65,00 t
Alzina (zona Bages) 66,00 / 70,00 66,00 / 70,00 t
Alzina (zona Vallès) 60,00 / 66,00 60,00 / 66,00 t
roure 45,00 / 50,00 45,00 / 50,00 45,00 / 48,00 t
Roure (zona Bages) 48,00 / 50,00 48,00 / 50,00 t
Roure (zona Vallès) 45,00 45,00 t
Faig 39,00 / 45,00 39,00 / 45,00 t
Faig (zona Vallès) 39,00 / 45,00 39,00 / 45,00 t
Suro pelut 35,00 / 40,00 35,00 / 40,00 36,00 / 40,00 t

FUSteS de 
tritUració

Coníferes (zona Vallès) 28,50 27,00 t
Coníferes (Garrigues) 37,00 37,00 t
Coníferes (St. Gaudens) 50,00 49,00 t
Castanyer (zona Vallès) 25,00 25,00 t
Castanyer (Garrigues) 34,50 s/c t
Castanyer (St. Gaudens) 45,00 44,00 t
Faig (zona Vallès) 25,00 25,00 t
Faig (Garrigues) 34,50 s/c t
Faig (St. Gaudens) 50,00 49,00 t
Eucalipto (Vallès) 25,00 25,00 t
Eucalipto (Garrigues) 34,50 s/c t
Eucalipto (St. Gaudens) 50,00 49,00 t
Altres planifolis (Vallès) 25,00 25,00 t
Altres planifolis (Garrigues) 34,50 s/c t
Altres planifolis (St. Gaudens) 47,00 47,00 t
Mercat Nacional 26,00 / 30,00 25,00 / 27,00 t
Arbre/capçada a carregador 18,00 / 20,00 18,00 / 20,00 t

palS de conÍFereS 66,00 66,00 t

SUro

Suro trituració no cremat 500,00 510,00 t
Suro cremat 250,00 --- t
Suro (qualitat B) s/c 800,00 t
Suro per a taps (qualitat A) 1.800,00 1.800,00 t

Josep M. Tusell

Enginyer de Forests
Responsable Tècnic 
del CFC

en la fusta de frondoses. Destacar la pèrdua de 
mercat per la fusta de vern de diàmetre gran, fet 
que queda reflectit en la pèrdua de la cotització per 
aquesta espècie. Pel que fa al castanyer, la manca 
de qualitat dels productes entregats a serradora i 
la manca de compromís dels proveïdors (segons va 
manifestar la indústria) han fet caure els preus. La 
fusta de freixe és la que ha patit una reducció més 
forta, entre 11 i 20 euros. L’oferta molt superior a 
la demanda pel que fa a la fusta de plàtan també 
n’han fet baixar el preu. Les previsions de tallada 

pel 2016 eren de 1.600 tones i finalment se’n van 
tallar unes 3.600 tones. Pel que fa a la fusta de 
coníferes, es mantenen els preus amb l’excepció de 
la fusta de pi insigni de gran diàmetre que pateix 
un petit ajust en la seva franja inferior del preu. 

Pel que fa a les llenyes, es mantenen els preus, tot 
a l’espera de la propera campanya. 

Les fustes de trituració baixen preus en general. Les 
exportacions a França (Saint Gaudens) han baixat 
un euro per cada espècie. 

Pel cas del suro, la Llotja de Girona va confirmar 
un lleuger increment pel suro de rebuig (no apte 
per a taps) i la consolidació d’una classe intermèdia 
(suro qualitat B). Pel que fa al suro de qualitat (suro 
taponable qualitat A) manté el preu de l’any passat.







Elecció d’espècies, 
densitat i 
composició d’una 
plantació d’espècies 
productores de fusta 
de qualitat

Autor: Jacques Becquey (IDF)
Fitxa publicada a la revista 
Forêt-Entreprise n° 209 - març 
2013. 

 
En aquest document es presenten i discuteixen els 
principals criteris a tenir en compte a l’hora de dis-
senyar una plantació per a fusta de qualitat. Es trac-
ta d’unes fitxes que descriuen els escenaris d’instal-
lació i de gestió de les plantacions en funció del 
tipus de gestió que es pretén aplicar i els mitjans 
que el silvicultor té al seu abast per a realitzar les 
estassades, podes, aclarides, ...

Les fitxes tenen com a objectiu ajudar al gestor a 
identificar correctament el potencial d’estació, co-
nèixer les exigències de les diferents espècies i es-
collir la que millor s’adapta a l’estació on es vol fer 
la plantació. 

Jornada de tardor ‘Visita a una indústria innovadora 
de taps de suro’.
Dia (dins el mes de novembre) i lloc pendent de con-
cretar.
Organitza: Consorci Forestal de Catalunya
Més informació a www.forestal.cat

EXPOBIOMASA 2017
Fira dels Professionals de la Biomassa
Del 26 al 29 de setembre de 2017. Valladolid.
Organitza: Avebiom
Més informació a www.expobiomasa.com

Agenda

Guide de 
Sylviculture du 
Chêne-Liège dans 
les Pyrénées-
Orientales

Autor: Renaud Piazzetta
Edita: Institut Méditerranéen 
du Liège 
Any: 2016

Aquesta guia sobre la 
silvicultura de la sureda és fruit del treball de l’Ins-
titut Méditerranéen du Liège, en col·laboració amb 
els principals socis de boscos privats del Pirineu Ori-
ental, i pretén ser una síntesi de diferents guies tèc-
niques publicades des de la seva creació, l’any 1993. 

La guia, de caràcter tècnic i a la vegada divulga-
tiu, ofereix informació sobre la sureda i la seva ex-
plotació, la comercialització de suro, malalties que 
pot tenir l’espècie, recomanacions per a la plantació 
d’alzina surera i la gestió de la sureda després del 
foc, entre altre temàtiques. 

Frondoses 
productores de 
fusta de qualitat: 
ecologia i silvicultura 
d’espècies per a 
l’àmbit pirinenc i 
regions limítrofes
 
Autor: Jaime Coello (CTFC), Jac-
ques Becquey (IDF), Pierre Gonin 
(IDF), Jean-Pierre Ortisset (CRPF), 
Violette Desombre (CTFC), Teresa 
Baiges (CPF) i Míriam Piqué (CTFC)
Edita: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural – Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013
DL: B.15742-2013

Conjunt de fitxes tècniques, elaborades en el marc 
del projecte de cooperació europea PIRINOBLE, sobre 
ecologia i silvicultura de les principals espècies de 
frondoses productores de fusta de qualitat per a l’àm-
bit pirinenc i regions limítrofes: noguera, cirerer, frei-
xe, fals plàtan i auró blanc, servera i moixera, perera 
i pomera i til·ler. Aquestes fitxes, que formen part de 
la col·lecció ‘Fitxes tècniques V Espècies i silvicultura’ 
pretenen mostrar, d’una manera aplicada, els princi-
pals requeriments ecològics d’aquestes espècies, així 
com proporcionar indicadors sobre les tècniques i els 
dissenys de plantació més adients amb l’objectiu de 
produir fusta de qualitat, amb el mínim cost possi-
ble. D’aquesta manera, es pretén facilitar l’elecció de 
l’espècie o espècies a emprar, així com del disseny i la 
gestió de la mateixa, adaptats a una gran varietat de 
tipus de gestors. 

Aquestes fitxes vénen a complementar i actualitzar la 
Guia pràctica per a la producció de fusta de qualitat, 
publicada al 2009.

publicacions i agenda
catalunyaforestal
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Agustí Oliveras és el gerent 
de Fustes Oliveras SA, la ser-
radora especialitzada en la 
fabricació de bigues per a 
la construcció i restauració 
de cases i masies, situada a 
Fornells de la Selva. Al 2005 
va impulsar la creació d’una 
nova divisió de la serradora, 
que porta el nom de Fus-
ta Disseny, dedicada a les 
estructures de fusta, que 
a més de treballar la fusta 
massissa, també treballa la 
fusta laminada.

entrevista

Gerent de la serradora Fustes Oliveras

Agustí
Oliveras

Quina és la història de la serradora Fus-
tes oliveras, Sa?
La serradora va néixer a principis dels 
anys 40, quan el meu besavi feia de car-
reter a Aiguaviva. Més tard el meu avi va 
traslladar l’ofici de carreter i la serrado-
ra a Palau Sacosta (Girona). Cap a l’any 
1976, el meu pare la va ampliar i moder-
nitzar traslladant-la al polígon industrial 
de Fornells de la Selva, on som ara. Final-
ment, jo he muntat el magatzem ‘Fusta 
Disseny’ per fer acabats i enfocat a la 
construcció. És a dir, jo sóc la 4a genera-
ció que va al capdavant de la serradora.

Amb quines espècies va començar a 
treballar la serradora?
A l’inici només es treballava la fusta lo-
cal ja que s’ha de tenir en compte que 
abans la gent es desplaçava en carro i el 
transport de la fusta era molt costós. Les 
espècies que s’utilitzaven, per tant, eren 
l’alzina, el roure, el cirerer, el freixe, el 
plàtan, el pollancre, ... El 70% dels mobles 
eren de pollancre, i el plàtan es feia servir 
molt per fer les estructures dels sofàs.

També havíem serrat pi insignis, però bà-
sicament era per embalatge i com que 
nosaltres ens vam especialitzar en fer 
fusta estructural vaig deixar de com-
prar-ne.

Ara ja no es fan mobles de fusta massis-
sa, i ha desaparegut el mercat de la fusta 
local. Ara el fuster vol fusta neta, seca i 
només en el moment que la necessita. 

Amb quines espècies treballeu actual-
ment i d’on prové la fusta?
Utilitzem principalment fusta de casta-

nyer, cedre, plàtan, làrix, roure, Douglas 
i avet. 

La fusta massissa que serrem nosaltres la 
traiem del Montseny i de França i la fus-
ta laminada la comprem principalment 
al nord d’Europa ja preparada. De fusta 
tropical no n’utilitzem.

Actualment serrem al voltant de les 
2.000 – 3.000 tones/any.

Quins productes feu i qui són els vos-
tres clients? 
La nostra especialitat és fer bigues mas-
sisses, rústiques i taulonades. Ara el que 
es treballa més és el Douglas, cedre i 
castanyer per fer cairats. 

A banda, a Fustes Oliveras també oferim 
el servei de serrar. Es a dir, clients que 
ens porten fusta en roll i volen que els hi 
serrem per a ells.

El producte que fem nosaltres es distri-
bueix principalment a Catalunya.
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Disposeu de certificat PEFC i CATFOREST?
De certificat PEFC no en tenim perquè no hi ha prou 
demanda. Té un cost afegit que ara per ara no ens com-
pensa. El dia que hi hagi prou demanda es podrà fer i te-
nir aquest valor afegit. Igualment passa amb el certificat 
CatForest, tampoc hi ha demanda.

com feu l’aprovisionament de fusta?
L’aprovisionament el fem a través de rematants i agru-
pacions de propietaris (Cooperativa Serveis Forestals), 
que ens serveixen la fusta a la serradora. En molts casos, 
abans vaig a veure les partides de fusta a bosc per com-
provar-ne la seva qualitat. 

Parlem de l’avet Douglas. Quin és el coneixement que 
en té sobre la seva introducció aquí Catalunya?
A Europa, l’avet Douglas el van portar els Americans, que 
van portar llavor de Oregon. Per tant, la seva introducció 
és molt recent ja que es va començar a sembrar a partir 
dels anys 1942 – 1943. La curiositat és que les llavors 
s’havien de sembrar a la mateixa altitud d’on procedien. 
Encara que es pogués trobar a diferents altituds, calia 
sembrar-les a mateixa altitud d’on eren originàries.

A Catalunya es va començar a implementar al mateix 
moment que a França, però les condicions climàtiques 
de França fan que en aquesta zona el Douglas creixi 
molt més de pressa, de manera que es va poder obtenir 
fusta de França abans que aquí.

Quan va començar a utilitzar fusta de Douglas a la 
seva serradora?
Aquesta espècie la vam començar a conèixer i a com-
prar a través dels proveïdors francesos, ara fa uns 25 
anys. Però curiosament en aquell moment el mercat no 
l’acabava d’acceptar, segurament perquè no la coneixien 
gaire i era més cara.

Fusta de Douglas d’aquí Catalunya en vaig començar 
a comprar fa uns 7-8 anys, quan encara era producte 
de les aclarides. Actualment gairebé tot el compro de la 
zona del Montseny.

Com veu el mercat d’aquesta fusta?
Aquesta fusta va agafant mercat perquè funciona 
molt bé. És una fusta, a nivell de construcció, molt 
agraïda ja que és molt estable, té un assecatge molt 
ràpid (amb tres setmanes ja et perd el primer 40% 
d’humitat), i no absorbeix humitat, de manera que no 
es deforma.

Malgrat els darrers anys el mercat ha estat estancat 
degut a la situació de crisi econòmica, el mercat del 
Douglas evoluciona favorablement. Si el mercat es 
reactiva, segurament el Douglas tindrà molta sortida, 
afavorit pel fet que no és una fusta molt cara.

Quin són els seus usos principals i quines caracte-
rístiques ha de tenir?
Es fa servir principalment per ús estructural, tant 
per fer bigues com per fer enfustissats per sobre la 
bigues. També s’utilitza per fer embalatges de grans 
dimensions.

Els arbres han de ser el màxim de rectes i sense gaire 
branques, de manera que el més recomanable és que 
les plantacions siguin denses i es cuidin de joves. El 
diàmetre òptim pel seu aprofitament a l’alçada de 2,5 
metres és de 35-40 cm. Pel que fa als nusos són molt 
més acceptables els que procedeixen de branques que 
van en direcció perpendicular al tronc. 

entrevista





L'agrupació de productors
creada per posar en valor

el suro català!

Posa't en contacte amb nosaltres per conèixer les 
condicions i els preus de la propera campanya!

Ens trobaràs al Paratge Sant Marçal s/n
de Santa Coloma de Farners

Tel. 972 84 27 08




