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l’accidentat camí que ha fet la proposició de Llei 
de l’Agència de la Natura. Un text que, tot i que 
ha generat un rebuig ampli i transversal de la mà 
de la pràctica totalitat d’organitzacions agràries 
i forestals, ajuntaments de zones rurals, col·legis 
professionals, organitzacions empresarials i moltes 
altres institucions i organitzacions de referència del 
nostre país, fou aprovat el darrer 17 de juny per una 
àmplia majoria del Parlament de Catalunya.

En les darreres setmanes i tot i les nombroses 
reunions convocades pel conseller Calvet - promotor 
de la iniciativa que, el 2017, Josep rull va traslladar al 
parlament per estalviar-se el debat i la participació 
de la ciutadania-, s’ha fet evident l’irregular i les 
mancances del procés d’aprovació, les nombroses 
contradiccions que conté la nova Llei i la voluntat 
d’evitar que propietaris forestals, pagesos i món 
local, tinguin una capacitat d’influència real en les 
decisions de l’Agència. Per contra del que es diu, es fa 
palès que l’Agència sorgeix de la desconfiança vers 
els actors del territori i no de la voluntat de disposar 
d’una estructura més àgil i potent per contribuir a la 
seva gestió.

Posats aquí, el primer element de reflexió és el 
fracàs col·lectiu que suposa en ple S XXi, que 
catalunya no disposi d’un model consensuat 
pel desenvolupament i l’impuls de les polítiques 
de conservació i d’aprofitament dels recursos 
naturals. Tenim un país que posem com a referent 
de riquesa i biodiversitat, i tenim el país que tenim 
gràcies al treball de generacions de silvicultors, de 
pagesos i ramaders fins a dia d’avui. Les coses no 
s’han fet tan malament doncs! La manca de model 
i de consensos porta, al marge de l’enquistament de 
conflictes recurrents, a un desgavell a nivell legislatiu 
i competencial impropi d’un país com el nostre. 

En aquesta editorial 
volem compartir amb 
els nostres lectors 

l’opinió sobre un fet que, tot 
i no ser nou ni segurament 
sorprenent per a molts de 
vosaltres, sí ens ha preocupat 
molt les darreres setmanes i 
mesos i considerem que dona 
molt per pensar.

És necessari obrir una reflexió 
sobre el que ha esdevingut en 

L

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal  
de Catalunya

Es predica governança i compromís amb el territori 
però a la pràctica la desconfiança i un paternalisme 
amb tics autoritaris, és omnipresent tant a les poques 
reunions mantingudes com a les manifestacions 
públiques dels defensors del projecte. Una aparició 
que, per reblar el clau, és aplaudida per una àmplia 
capa de la nostra societat impregnada per una cultura 
urbana i per una visió catastrofista de la realitat del 
nostre entorn. És fàcil entendre que les imatges 
impactants a les que els mitjans de comunicació ens 
tenen acostumats sobre desastres naturals i males 
pràctiques, impactin més a la nostra retina i al nostre 
subconscient que l’observació i la realitat del dia a dia 
de les nostres explotacions. El que no s’entén és que 
a l’hora de buscar eines i solucions, no es prioritzi un 
debat ampli i transversal que posi al mig del mateix 
les persones i professionals que treballen a peu de 
bosc, al camp o amb el bestiar.

el segon aspecte de fons és la pèrdua de capacitat 
de decisió, per part tant de la gent del territori, com 
d’ajuntaments, sobre les polítiques que ens afecten 
directament. En un article sobre l’aprovació de la Llei 
de l’Agència, Paco Boya, president d’esMontañas i 
síndic d’Aran entre 2007 i 2011, parlava del fracàs de 
la política i no li faltava raó. El desequilibri demogràfic, 
la pèrdua de pes econòmic i les moltes mancances 
d’una administració i d’un poder polític on predomina 
la visió urbanita del territori, no fa possible avançar 
en un model de governança que reforci la confiança, 
la corresponsabilitat i el compromís. El debat i el 
desplegament d’iniciatives que – com la creació de 
la infraestructura verda, l’aprovació dels plans de 
gestió dels espais natura 2000, la regulació del sòl 
no urbanitzable, etc. - tindran un gran impacte en 
les activitats que es desenvolupen al territori, no es 
pot continuar fent des dels despatxos i d’esquena a 
la gent. 

La constatació d’aquestes mancances s’ha fet espe-
cialment evident en el procés d’aprovació de la Llei de 
l’Agencia. És per això que el Consorci Forestal, de la 
mà amb centenars d’organitzacions, entitats, ajunta-
ments i persones amb ganes d’aixecar el nostre país, 
ens hem sumat a la iniciativa per construir un nou 
MOVIMENT per defensar i impulsar el nostre terri-
tori. Sota el nom de PAÍS RURAL, volem construir i 
fer créixer una nova eina potent i transversal per 
superar inèrcies i construir complicitats. Tothom hi 
està convidat. 

del debat sobre la llei de l’agència de la natura al 
tsunami rural
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La Formació Professional Dual 
en els estudis forestals

Aprendre treballant, treballar aprenent

a formació dual és un model de Formació 
Professional que combina la formació a l’escola 
amb un període d’activitats a l’empresa en que 

l’estudiant esdevé aprenent.

Aquesta modalitat permet vincular la formació 
professional amb el món laboral, establint una major 
corresponsabilitat entre l’escola i les empreses en el 
procés formatiu de l’alumnat.

Bona part de la formació (gairebé 1000 hores de les 
2000 que consta un Cicle Formatiu) es realitzen a 
l’empresa, beneficiant-se ambdues parts d’aquesta 
col·laboració. Per a l’empresa significa facilitar 
la captació i selecció del talent i l’adaptació de 
la formació a les seves necessitats reals. Per als 
alumnes, una millora de la qualificació professional, 
gaudint d’un lloc de treball mentre estudien, i majors 
perspectives d’inserció laboral. 

Els principals avantatges d’aquesta formació, que ja 
assenyala el Departament d’Educació són:

Per a l’empresa

Recuperar el model d’aprenent garantint una 
formació professional que millori la qualificació i el 
desenvolupament personal dels joves.

Disposar de personal qualificat adaptat a les seves 
necessitats i format en els seus processos i cultura 
empresarial.

Per a l’alumne

Compaginar estudis amb treball, compensació 
econòmica.

Adquirir experiència professional en el sector.

Desenvolupar competències en l’àmbit del treball 
(autonomia, responsabilitat, etc.)

Millorar el currículum i afavorir la inserció laboral.

la formació dual, una mica d’història
La formació professional dual és un model d’èxit 
originari del Centre d’Europa. Països com Alemanya, 
Suïssa, Àustria o França fa més de 40 anys que tenen 
implantat aquest sistema. El model dual alemany 
és un referent a nivell educatiu, també en el cas del 
sector forestal, de gran importància per aquest país.

A nivell de l’Estat espanyol, el Reial Decret 1529/2012, 
de 8 de novembre, estableix les bases de la formació 
professional dual. Fins aquest moment, encara que 
coneixíem i ens agradava molt aquest sistema, no 
comptàvem amb el marc legal per desenvolupar-lo.

A Catalunya, la formació dual es regula amb 
la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, 
d’organització de la formació en alternança en els 
ensenyaments de formació professional inicial. Per 
tant s’inicia fa 8 anys (curs 2012-2013). 

En aquell moment, es va iniciar la formació dual en 25 
centres, 118 empreses i uns 590 alumnes. Actualment, 
els números de la formació dual a Catalunya són 
(dades del Departament d’Educació, setembre 2019):

283 Centres, públics i privats, participen en el 
projecte, amb 127 especialitats. 
6.033 Empreses tenen conveni per acollir alumnes 
de dual.
18.821 Alumnes matriculats, 9.279 aprenents. 

Segons la mateixa font d’informació, el nivell d’inserció 
laboral de la formació professional dual supera en 10 
punts la inserció de la formació professional ordinària.

L

Eva Viladrich 
Professora i 
coordinadora de la 
FP Dual a l’Escola 
Agrària del Solsonès

Isabel Rovira
Enginyera de Forest 
Directora de l’Escola 
Agrària del Solsonès

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13846
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=611102&action=fitxa
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També, després d’aquests anys, cal destacar l’alt nivell 
de satisfacció, tant per part de les empreses, com de 
l’alumnat i del professorat. El 98% de les empreses 
tornarien a repetir l’experiència.

l’inici de la formació forestal dual a 
catalunya
Al curs 2018-2019, l’Escola Agrària del Solsonès 
ofereix per primer cop a l‘Estat, la possibilitat de cursar 
formació forestal en modalitat dual, en concret en el 
Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió Forestal i 
del Medi Natural. La iniciativa neix per la confluència 
de l’interès del Servei de Formació Agrària i el sector 
forestal català.

Tot comença el gener de 2018 quan el Director 
del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) 
convoca una reunió per plantejar el tema. A aquesta 
reunió assisteixen representants de la Subdirecció 
General de Boscos i de la Subdirecció General de 
Transferència i Innovació Agroalimentària, escoles 
agràries, Forestal Catalana, i representants del 
sector, amb entitats com l’Associació de Rematants 
i Serradors de Catalunya (ARESCAT) i l’Associació 
Catalana d’Empreses de Treballs Forestals (ACETREF). 

Al mes de maig ja s’obté la conformitat de la 
Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries i el permís del Departament 
d’Educació per començar a impartir formació forestal 
dual a l’Escola Agrària del Solsonès. 

En aquest moment comença una cursa contra 
rellotge, cal adaptar els currículums, planificar el 
nou cicle formatiu, coordinar-se amb les empreses 
i entitats, signar convenis i impartir la formació als 
que seran els tutors dels nostres alumnes durant la 
seva estada a l’empresa.

La tardor del 2018, inauguràvem el primer curs de 
Gestió Forestal i del Medi Natural amb modalitat dual. 

Les empreses o entitats col·laboradores amb les que 
vam començar van ser el CTFC, Forestal Catalana, 
Diputació de Barcelona, ARESCAT, ACETREF, 
Cooperativa Serveis Forestals, Boscat i Explotacions 
Forestals M. Bautista. Sense elles aquest projecte no 
hagués estat possible.

Aquest curs, ja hem ampliat la llista d’empreses 
disposades a acollir estudiants en estades de formació 
dual. També s’ha ampliat el ventall d’escoles que 
ofereixen aquesta formació forestal dual, entre elles 
l’Escola Agrària i Forestal Can Xifra, també del DARP.

Un any de formació dual a l’escola agrària 
del Solsonès
El curs acaba i amb aquest s’ha implantat l’FP dual en 
el Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió Fores-
tal i del Medi Natural a l’escola. La valoració d’aquest 
primer any ha estat molt positiva, per totes les parts 
implicades. 

Els 10 alumnes que han tingut l’oportunitat de fer 
estada dual a les empreses estan molt satisfets amb 
l’adquisició de competències professionals durant les 
seves estades i consideren que la modalitat d’FP dual 
els pot ajudar molt a entrar al mercat laboral.

També cal destacar la valoració altament positiva que 
han fet les empreses que han col·laborat en aquest 
primer any d’FP dual. En general, les empreses han 
quedat molt satisfetes amb les estades pràctiques 
dels alumnes així com de la nova modalitat d’FP dual.

Des de l’escola, el grau de satisfacció també és alt. 
Ens ha agradat veure a l’alumnat tan motivat i com 
han crescut professionalment després de l’estada a 
l’empresa. 

Les activitats formatives que han pogut realitzar els 
nostres alumnes durant les seves estades han estat 
molt variades. Algunes d’elles han estat: 

Gestió forestal: Treballs d’inventari forestal, plani-
ficació de treballs silvícoles, tràmits administratius, 
planimetria amb GIS, valoracions i informes.

Treballs a empreses de serveis i gestió forestal: Ope-
racions d’abatiment, processat i extracció d’arbres, 
senyalització de camins, planificació i seguiment de 
treballs.

Conservació del medi natural: Control d’espècies de 
fauna i flora del medi, control de l’ús públic, mante-
niment d’espais i educació ambiental.

Fotografia 1. acte de presentació de la formació 
forestal dual, tardor 2018.
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Vivers forestals: Treballs de propagació i cultiu de 
plantes.

Gestió cinegètica i piscícola: Planificació d’activi-
tats cinegètiques a reserves nacionals de caça, pis-
cícoles, control d’espais i manteniments.

Incendis: Prevenció amb gestió forestal i en zones 
properes a urbanitzacions.

Fotografia 3. presentació d’empreses i entrevistes amb l’alumnat.

Fotografia 2. aquest alumne va ser el primer de 
l’estat en finalitzar la formació dual, inserint-se al 
mercat laboral a continuació de fer les pràctiques a 
una empresa creada per un exalumne de l’ea de la Seu 
d’Urgell.

Funcionament de la formació dual a 
l’empresa
La formació a l’escola es produeix majoritàriament 
durant el primer curs i l’estada a l’empresa durant 
el segon curs. El primer any li serveix a l’alumne per 
conèixer el sector i tenir una base de coneixements 
sobre el medi natural. Aquest coneixement 
l’ha d’ajudar a decidir cap a on es vol orientar, 
especialitzar, i el tipus d’empresa o 
entitat on li agradaria fer l’estada de 
formació dual.

Empresa i escola es posen en contacte 
per valorar l’interès de la col·laboració. 
En cas que es consideri convenient, es 
signa un conveni de col·laboració de 
cinc anys de durada.

Anualment, l’empresa valora la 
disponibilitat per acollir algun alumne 
de dual, i l’alumnat fa una sol·licitud a 

l’escola de les empreses, segons els seus interessos. 
Prèviament empreses i alumnes han estat informats i 
s’ha concertat alguna trobada o jornada informativa. 
Se segueix un procés selectiu per l’assignació 
alumnes - empreses. 

Per poder cursar l’estada dual a l’empresa, a l’alumne 
se li demana una sèrie de requisits mínims, tant 
acadèmics com actitudinals.

Cada estada es regula mitjançant un acord signat 
per l’empresa, l’alumne i l’escola. En aquest, es recull 
el règim i durada de l’estada, així com les activitats 
formatives pactades que es desenvoluparan per part 
de l’alumne. 

L’empresa assigna un tutor a l’alumne que el guiarà 
i orientarà durant la seva estada. Conjuntament, els 
tutors de l’escola i de l’empresa faran el seguiment i 
la valoració de l’aprenentatge.

Normalment i previ a l’acord de dual, es fa una estada 
de pràctiques de 100 hores no remunerades. Aquesta 
serveix a l’alumne per saber si s’adapta a l’empresa, i 
a l’empresa per analitzar si l’alumne encaixa amb el 
seu treball i manera de fer.
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La regulació laboral de l’acord de dual és mitjançant 
una beca o contracte:

i a l’escola, què fem?
Durant l‘estada a l’escola, la formació que rep l’alumnat 
és la base per després poder-se desenvolupar en el 
món laboral, i especialitzar-se en aquelles àrees que 
siguin del seu interès. 

Les temàtiques que s’imparteixen a l’escola es 
divideixen en diversos mòduls professionals, tant de 
caire tècnic com del món laboral i de l’empresa.

Com a metodologies formatives combinem les classes 
a l’escola amb pràctiques al bosc i sortides tècniques 
per conèixer diferents formes de treballar.

El Cicle Formatiu Superior de Gestió Forestal i del Medi 
Natural presenta els següents mòduls professionals:

• Topografia agrària (GIS)
• Maquinària i instal·lacions agroforestals
• Gestió dels aprofitaments del medi forestal
• Gestió i organització del viver forestal
• Gestió cinegètica
• Gestió de la pesca continental
• Gestió de forests
• Gestió de la conservació del medi natural
• Defensa contra incendis forestals
• Fitopatologia
• Botànica agronòmica
• Tècniques d’educació ambiental
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Gestió de l’empresa agrària
• Projecte de gestió forestal i conservació del medi

A l’escola donem molta importància a les noves 
tecnologies, com pot ser l’aprenentatge de Sistemes 
d’Informació Geogràfica. Sovint es fan pràctiques, 
com pot ser el reconeixement d’espècies de flora i 

fauna, producció de planta, inventari forestal, qualitat 
d’aigües continentals o aprofitaments forestals. Les 
sortides tècniques són molt variades, alguns exemples 
són visites a empreses del sector, espais naturals, 
vivers, reserves de caça, centres de recuperació de 
fauna o per conèixer la gestió silvícola que es realitza 
en diferents zones del territori català.

Fotografia 4. alumnat fent classe de GiS.

taula 1. obligacions legals respecte al tipus de 
contractació de l’alumne.

    relació retribucions Seguretat social

contracte 

Pactades entre empresa 
i centre educatiu. 

Salari segons conveni 
col·lectiu, en funció 

d’hores de treball efectiu. 
No poden ser inferiors al 

SMI.

Alta a la Seguretat Social 
com a treballador 

BoniFicació segons el tipus 
de contracte

(Ex. Contracte per 
l’aprenentatge fins a 100% 

de la SS).

Beca

Pactades entre empresa i 
centre educatiu, en funció de 

les hores d’estada. 
No poden ser inferiors a 

l’IPREM.

Alta a la Seguretat Social 
com a becari 

BoniFicació 100% 
quotes de la Seguretat 

Social.

conclusions
La formació dual ha arribat a Catalunya per quedar-
s’hi, i s’està estenent a molts oficis que requereixen 
unes pràctiques abundants i especialitzades, com és 
el cas del nostre sector. 

La clau d’èxit d’aquest sistema educatiu està en la 
decidida implicació de les empreses. De moment, la 
valoració de les que han participat en el projecte 
educatiu de l’Escola Agrària del Solsonès ha estat molt 
positiva. Dècades de funcionament a Centreeuropa 
avalen la necessitat d’afrontar conjuntament el canvi.

La formació dual als cicles formatius, juntament 
amb la formació continua (cursos d’especialització 
i jornades de transferència) que desenvolupem, 
milloraran molt la relació entre les nostres escoles i 
les empreses forestals i del medi natural. Volem ser 
punt de trobada i referent per a la innovació i bona 
formació que precisa el país en el nostre àmbit. I la 
formació dual representa la millor solució per lligar 
dinàmiques d’escoles professionals amb necessitats 
del sector.

per més informació sobre la formació dual:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual

https://projectes.xtec.cat/fpdual/

escola agrària del Solsonès:   
www.easolsones.cat    aecasol.daam@gencat.cat    

@easolsones

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/
https://projectes.xtec.cat/fpdual/
http://www.easolsones.cat
mailto:aecasol.daam@gencat.cat
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A mitjans de març, el govern de la Generalitat de Ca-
talunya va acceptar tres de les propostes que vam fer 
des del Consorci Forestal de Catalunya, per intervenir 
en el procés de redacció de l’Avantprojecte de Llei de 
Bases de la Transició Energètica de Catalunya. Consi-
derem que és una bona noticia que en aquesta ocasió 
hagin escoltat la veu dels propietaris forestals/silvi-

Tres de les propostes del Consorci Forestal a la llei de bases de la 
transició energètica són acceptades

cultors i que és un pas endavant en el tractament que 
es dona al binomi bosc i energia. A la revista anterior 
es detallaven en què consistien les propostes. A conti-
nuació es detallen les propostes acceptades que s’in-
corporaran ara al redactat de l’Avantprojecte de Llei:

Impuls a les xarxes de calor i a la producció i l’ús 
de la biomassa com una de les línies estratègiques 
i prioritats.

El foment de tot tipus de Gas Natural Renovable, 
per utilitzar energies autòctones i renovables.

Els nous models de finançament, la fiscalitat ener-
gètica i ambiental han de revertir també al món 
rural.

El tractament aeri contra la plaga de l’eruga peluda del suro
Durant aquesta primavera s’ha realitzat una nova 
campanya per reduir la intensitat de la plaga de 
l’eruga peluda del suro (Lymantria dispar) i disminuir 
els danys sobre els suros i alzines. El sector forestal 
calcula que les pèrdues que va originar l’any passat 
aquest insecte van ser de més de 2 milions d’euros.

Segons les valoracions fetes pel tècnics experts del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació (en col·laboració amb el Consorci Forestal 
de Catalunya, juntament amb altres institucions) es 
va preveure que aquest any les afeccions serien su-
periors a les de l’any passat.

El tractament que es va fer l’any passat a 2.000 hec-
tàrees de 9 municipis de la Selva i el Maresme va ser 
efectiu i aquest any s’ha realitzat una nova campa-
nya sobre unes 6.000 ha.

https://forestal.us10.list-manage.com/track/click?u=7b789dd6c6096428f7f5d8aa4&id=7329f58b65&e=47ac5bdfe4
https://forestal.us10.list-manage.com/track/click?u=7b789dd6c6096428f7f5d8aa4&id=7329f58b65&e=47ac5bdfe4
https://forestal.us10.list-manage.com/track/click?u=7b789dd6c6096428f7f5d8aa4&id=7329f58b65&e=47ac5bdfe4
https://forestal.us10.list-manage.com/track/click?u=7b789dd6c6096428f7f5d8aa4&id=150153414e&e=47ac5bdfe4
https://forestal.us10.list-manage.com/track/click?u=7b789dd6c6096428f7f5d8aa4&id=150153414e&e=47ac5bdfe4
https://forestal.us10.list-manage.com/track/click?u=7b789dd6c6096428f7f5d8aa4&id=8f257595c7&e=47ac5bdfe4
https://forestal.us10.list-manage.com/track/click?u=7b789dd6c6096428f7f5d8aa4&id=8f257595c7&e=47ac5bdfe4
https://forestal.us10.list-manage.com/track/click?u=7b789dd6c6096428f7f5d8aa4&id=8f257595c7&e=47ac5bdfe4
https://forestal.us10.list-manage.com/track/click?u=7b789dd6c6096428f7f5d8aa4&id=26c292f2e8&e=47ac5bdfe4
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Les jornades tècniques silvícoles Emili Garolera es faran aquesta 
tardor
Per motius de la COVID-19 no va ser possible por-
tar a terme les jornades a la primavera d’enguany. 
Tot i així, si la situació millora i ho permet, se ce-
lebraran entre el 18 de setembre i el 16 d’octu-
bre. Per motius d’agenda en aquesta ocasió hi haurà 
tres jornades que es realitzaran un dijous i quatre 
un divendres. Creiem que és una oportunitat per in-
tercanviar experiències i coneixements tècnics tant 
per a professionals com a per propietaris forestals i 
silvicultors actius. Es tractaran temes molt diversos 
com els referents a la sanitat forestal, el projecte 
GOSuber per la mecanització de la pela de suro, la 
gestió forestal al PN del Montseny i la presentació 
de l’Índex de Biodiversitat Potencial per a Catalunya, 
entre d’altres.

Donem suport al col·lectiu de guaites forestals davant la decisió 
d’interior de substituir-los per càmeres
El Govern ha suprimit aquest servei per la promesa 
de repartir càmeres arreu del territori per aquest 
estiu. Des del Consorci Forestal donem suport a la 
reivindicació de no substituir els efectius d’aquest 
cos per noves tecnologies que, tot i que lògicament 
poden suposar una millora i un complement a la 
seva activitat, considerem que ara per ara no hi ha 

l’evidència que supleixin amb garanties la feina 
que fan els professionals que ocupen les torres de 
vigilància a l’estiu.

els guaites són fonamentals per a la detecció 
de columnes de fum i, a l’hora de comunicar les 
incidències, realitzen un seguiment i transmeten 
la informació necessària fins que arriben els 
bombers. La supressió d’aquest cos es vol justificar 
degut a l’alt número d’avisos que es reben per 
altres mitjans (telefonia mòbil principalment) i les 
mancances a nivell de seguretat de l’equipament 
i torres de guaita. Considerem que la manca 
d’inversió de manteniment durant els últims 
anys, la davallada del nombre d’efectius i falta 
del personal necessari per desenvolupar aquestes 
tasques són els principals problemes que s’haurien 
de solucionar. cal disposar de professionals amb 
coneixements i experiència per informar in situ 
d’aspectes clau (indicacions per l’arribada, direcció 
i velocitat del vent, tipus de combustible, presència 
de nuclis habitats, etc.) per facilitar les tasques de 
primera intervenció.

Per aquestes raons apostem per l’ús de la 
tecnologia per millorar la tasca dels professionals 
que treballen al medi natural però considerem 
precipitat i irresponsable substituir la seva funció 
sense disposar d’experiències que demostrin que 
l’alternativa és millor. 
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Després de mesos de discrepàncies i de mostrar-hi 
el nostre posicionament contrari, aquest mes de 
juny el Parlament de Catalunya ha aprovat la crea-
ció de l’Agència de la Natura. Ho ha fet amb un am-
pli moviment d’oposició del que, des del Consorci 
Forestal, n’hem format part des dels seus inicis ja 
fa més de dos anys. La nova Llei s’ha gestat ob-
viant els principis més elementals de participació 
dels ciutadans i sense haver tingut en compte les 
propostes que hem intentat fer arribar des del sec-
tor forestal. 

La norma crea un nou ens que sota el pretext de la 
millora de la biodiversitat, vol controlar i fiscalitzar 
el conjunt d’activitats que es desenvolupen al medi 
natural. Considerem que ens afecta especialment 
doncs el sector forestal és el primer responsable de 
la gestió del 60% del territori català i del 52% dels 
espais protegits per Natura 2000. Entre els motius 
d’oposició a la Llei volem destacar:

el solapament competencial amb la conselle-
ria d’Agricultura en tot el relatiu a les compe-
tències forestals i de medi natural. Tot i que des 
de la Conselleria neguen aquest extrem, la Llei 
deixa clar que la funció de l’Agència és la gestió 
dels espais naturals protegits i de Natura 2000 
i és una evidència que els criteris de gestió del 
Departament de Territori i els de l’administració 
forestal estan a anys llum. 

Al marge de l’anterior, una de les funcions de 
l’Agència és el desenvolupament i la gestió de la 
infraestructura verda: Una infraestructura que 
d’acord amb l’Estratègia de la biodiversitat, re-
presentarà el 64% del territori.

S’aprova la Llei de l’Agència de la Natura donant l’esquena a la petició 
de diàleg i de participació feta per part del Consorci Forestal i per 
centenars d’organitzacions agràries, forestals i ajuntaments

imatge esbiaixada de l’evolució de la biodiversitat. 
S’obvia que la major part dels espais protegits són 
espais forestals i que els indicadors de biodiversi-
tat de referència com són els inventaris forestals 
nacionals o el programa de seguiment d’ocells de 
l’Institut Català d’Ornitologia (SOCC), mostren que 
aquests espais gaudeixen en general d’un bon estat 
de conservació. 

no aborda la necessitat de compatibilitzar el des-
envolupament econòmic amb la conservació dels 
espais. Els serveis que donen els nostres boscos són 
molts i cal un equilibri entre ells per garantir la seva 
preservació i millora. Obviar la importància d’inte-
grar la gestió forestal en les polítiques de conserva-
ció és una estratègia condemnada al fracàs.

no fa referència a les principals amenaces i rep-
tes dels nostres espais naturals: els grans incendis 
forestals i el canvi climàtic. 

I per últim, però segurament el més important, cal 
citar la manca de representació dels propietaris 
forestals i pagesos en els òrgans d’administració. 
Es dona a les organitzacions professionals fores-
tals i agràries dos llocs en un consell d’administra-
ció que comptarà 
amb 20 persones. 
Una representació 
testimonial que és 
evident deixa en 
entredit el discurs 
de la voluntat de 
diàleg i acords amb 
el territori.
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Una associació integrada per representants de 
ciutadans, ajuntaments, empreses i entitats arrelades 
al mon rural. El moviment sorgeix com una plataforma 
transversal i apolítica que defensa una nova visió de 
les polítiques que afecten al territori. Una aposta 
valenta per retornar la capacitat de decisió, el futur 
i l’il·lusió tant a la gent, com a les institucions que 
l’estructuren. 

La Plataforma es va començar a posar en marxa 
davant la negativa al diàleg per part del Departament 
de Territori de la Generalitat, en motiu de l’aprovació 
de l’Agència de la Natura. El Consorci Forestal de 
Catalunya és un ferm convençut de la necessitat 
d’avançar i de desenvolupar les polítiques de 
desenvolupament rural amb un plantejament que ha 
d’anar de baix a dalt. És per això que us convidem a 

El Consorci Forestal de Catalunya s’incorpora al moviment 
País Rural

El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 
(PNIEC), és l’eina que determina els reptes i oportuni-
tats per encarar la transició cap a un model energètic 
més sostenible. El Pla proposa desenvolupar diferents 
mesures per assolir els objectius, una d’elles és la pro-
moció dels gasos renovables.

La promoció dels gasos renovables és abordada inici-
alment pel “Full de Ruta del Biogàs”, document que 
ha estat a fase de consulta pública fins al 19 de juny 
de 2020. Des del Consorci Forestal i a nivell de COSE 
(Confederació de les associacions de propietaris de tot 
l’estat) hem fet arribar les nostres aportacions al text 
doncs, ara per ara, no és té en compte els productes 
forestals com a font per la producció de biogàs. Gas 
renovable fonamental per complir amb els objectius 
de descarbonització de l’economia.

Diferents estudis i treballs posen en evidència que els 
recursos forestals tenen un gran potencial per im-
pulsar el creixement de les renovables, entre elles el 
Biogàs. Cal tenir molt present que una gran avantat-
ge de la bioenergia forestal és la capacitat de gesti-
onar i regular el subministrament, doncs la capacitat 
de producció d’energia no depèn de les condicions 
climatològiques com sí passa en energies importants 
com la solar i l’eòlica.

El Consorci Forestal de Catalunya aposta pel gas renovable 
d’origen forestal com a línia a impulsar per la descarbonització 
de l’economia

Mirant el que està passant a països de nostre entorn 
veiem com la producció de Biogàs a partir de mate-
rials lignocel·lulòsics està plenament contemplada 
en altres països i regions. Entre ells França, que ha 
regulat aquest ús i en dos anys ha duplicat el volum 
de biogàs injectat a la xarxa.

Els beneficis que comporta la incorporació del bio-
gàs d’origen renovable amb matèries d’origen fores-
tal són clars i importants: 

Primer, el contribuir a la generació d’un combus-
tible que es pot distribuir a través de la xarxa de 
subministrament de gas natural.
Segon, l’avantatge que això suposa a l’hora de fer 
arribar la bioenergia forestal a zones densament po-
blades on la contaminació per partícules és una bar-
rera a la implantació d’instal·lacions de combustió. 
Tercer, i des del punt de vista forestal, per l’impac-
te positiu que això tindria al mobilitzar un pro-
ducte resultant de treballs forestals de millora i de 
prevenció d’incendis.

En resum, considerem que es tracta d’una aposta 
clara pel foment de la bioeconomia i de la creació de 
llocs de feina en entorns rurals. Quelcom que hem 
d’afavorir si volem un món rural viu que contribueixi 
també a la descarbonització de l’economia.

tots i a totes, tant a nivell individual com a través de les 
moltes organitzacions que estructuren el nostre país, 
a incorporar-vos a la iniciativa. Us anirem informant 
mitjançant els butlletins electrònics ‘Inforest@ls’ dels 
passos que es vagin donant.
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ferents interessos en joc, propis de tot debat entre 
conservació de la natura i aprofitament de recursos 
naturals.

Anys després, per tal de sortir d’aquest atzucac, 
quan el conseller Rull va ser interpel·lat per la lenti-
tud en tramitar l’avantprojecte de l’Agència, aquest 
va proposar a diferents grups del Parlament fer una 
proposició de llei. “Quin avantatge té la proposició 
de llei? Que no requereix aquest procediment tan lent 
d’informació pública” (paraules del Conseller Rull a 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. BOPC 
1 de març de 2017, p. 29).

I així ha estat: la Llei de l’Agència de la Natura s’ha 
tramitat com una proposició de llei, amb la qual s’ha 
aconseguit l’objectiu d’impedir la participació pú-
blica ciutadana que és preceptiva realitzar quan pel 
Govern s’elaboren normes que tracten de la matèria 
ambiental.

El dret de participació dels ciutadans en l’elaboració 
de les normes i disposicions legals és un principi rec-
tor del nostre ordenament jurídic. Així ho estableix 
l’article 9.2 de la Constitució espanyola quan declara 
que “...correspon als poders públics remoure els obs-
tacles que impedeixen o dificulten la seva plenitud 
i faciliten la participació de tots els ciutadans en la 
vida política, econòmica, social i cultural.” Aquest 
principi es reprodueix literalment en l’art. 4.2. del 
vigent Estatut de Catalunya.

En l’àmbit estatal, aquest dret s’ha concretat a l’art. 
133. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedi-

Clarobscurs de la nova
Agència de la Natura

urant el període dels 
diferents governs tri-
partits, el Govern va 

començar a elaborar i negoci-
ar un avantprojecte de llei per 
tal de crear l’Agència ara dita 
de la Natura. L’avantprojecte 
no va reeixir, com tampoc ha 
reeixit encara l’avantprojecte 
de llei de la biodiversitat que 
fa deu anys que es troba en un 
calaix. Els diferents governs 
no van saber conciliar els di-

ment administratiu comú de les administracions pú-
bliques, al regular que, amb caràcter previ a l’elabo-
ració del projecte 
o avantprojecte de 
llei o de reglament, 
s’ha de substanciar 
una consulta pú-
blica, en la qual es 
demanarà l’opinió 
dels subjectes i de 
les organitzacions 
més representati-
ves, potencialment 
afectats per la fu-
tura norma, sobre 
els problemes que 
es pretenen soluci-
onar amb la inicia-
tiva, la necessitat 
i oportunitat de la 
seva aprovació, els 
objectius de la nor-
ma i les possibles 
solucions alterna-
tives regulatòries i 
no regulatòries.

D

Jordi Salbanyà 

Advocat

Fotografia 1. l’agència comença amb una desconfiança 
cap als territoris rurals, sense tenir en compte els sectors 
locals afectats.
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En l’àmbit català, el dret es troba regulat amb menys 
fermesa, ja que l’art. 36 de la Llei 13/2008 del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, disposa que aquest exerceix la iniciativa le-
gislativa per mitjà de la presentació de projectes de 
llei al Parlament, i que, en aquest cas, el departa-
ment encarregat de l’elaboració d’un avantprojecte 
de llei el pot sotmetre a informació pública o a audi-
ència de les entitats que tinguin encomanada per llei 
la defensa d’interessos que es podrien veure afectats 
per l’entrada en vigor de la llei.

Per la seva part, l’art. 69 de la Llei catalana 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern, també regula el dret 
de les persones de participar per mitjà de la presen-
tació de propostes i suggeriments, en les iniciatives 
normatives en què, per la importància que tenen o 
per la matèria que regulen, l’Administració pública 
consideri pertinent obrir aquest procés participatiu 
des de l’inici de la tramitació del procediment ad-
ministratiu.

Però el caràcter potestatiu de convocar aquest pro-
cés de participació prèvia que veiem en la legislació 
catalana, passa a ser de caràcter obligatori quan es 
tracta de normatives que regulen matèries ambien-
tals, com és el cas de la llei que aquí ens ocupa. 

Aquesta obligació prové del “Conveni sobre l’accés 
a la informació, la participació del públic en la presa 
de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi 
ambient”, altrament dit Conveni d’Aarhus, que va ser 
signat durant la Quarta Conferència Ministerial so-
bre el Medi Ambient a Europa celebrada en aquesta 
ciutat danesa el 25 de juny de 1998, i que fou ratifi-
cat per Estat espanyol l’any 2005, i que, per tant, és 
d’aplicació directa en tot el seu territori.

Fotografia 2. acte al parlament de catalunya, en el que 
alcaldes, associacions forestals i agricultors presenten la 
seva oposició a aquesta agència catalana de la natura.

En l’art. 6.4 d’aquest Conveni s’estableix que quan es 
redactin normatives que tractin del medi ambient, cal 
convocar un procés participatiu “a l’inici de procedi-
ment, és a dir, quan totes les opcions i solucions siguin 
encara possibles i quan el públic pugui exercir una in-
fluència real” (art. 6.4.). Així es va recollir també en 
l’art. 16 de la Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol, per 
la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de 
participació pública i d’accés a la justícia en matèria 
de medi ambient (incorpora les Directives 2003/4/CE i 
2003/35/CE).

La participació en aquest procés previ per part de la 
ciutadania es focalitza, per tant, en aquest estadi previ, 
a les beceroles del procediment, en un moment dels 
treballs inicials de redacció d’una norma en què es 
perfilen diferents alternatives i amb la participació de 
tothom es valoren i descarten totes les opcions per tal 
de redactar una sola proposta. Ben diferent és el tràmit 
d’informació pública que se sotmet el projecte de nor-
ma quan aquest pren forma i s’aprova de manera inici-
al: en aquest cas ja s’ha adoptat una de les alternatives 
possibles, i els ciutadans només poden fer referència 
a aquest únic text. Per tant, procediment participatiu 
previ i tràmit d’informació pública i audiència als inte-
ressats, són tràmits diferents i concurrents en un ma-
teix procediment.

La justificació donada pels portaveus parlamentaris de 
que en la tramitació de la Llei de l’Agència hi ha hagut 
participació perquè s’ha convocat a una trentena d’en-
titats a parlar davant la comissió parlamentària que 
tramitava la llei, no és de rebut. No és el mateix debatre 
sobre totes les opcions possibles quan encara no s’ha 
elaborat la nova llei, que és el que ordena el Conveni, 
que donar l’opinió sobre un text ja elaborat. La partici-
pació en les comissions parlamentàries és rígida i molt 
formal, limitada en el temps i a un text ja elaborat, i 
només hi participen aquells que hi estan convidats. No 
té cap semblança amb un procés de participació prèvia, 
en el que hi pot participar tota la ciutadania. 

Si els grups parlamentaris haguessin tramitat d’un ini-
ci una proposició de llei, no hi hauria res a dir. Però 
quan el conseller va abandona l’avantprojecte de llei 
que el seu departament venia treballant, proposant 
als grups polítics que ho tramitessin com a proposició 
de llei parlamentària i no com a projecte del Govern, i 
va justificar-ho en el fet que així s’eludirien els temps 
dels tràmits de participació pública, hem de concloure 
que es va utilitzar aquesta estratègia processal per tal 
de no deixar participar a la ciutadania en l’elaboració 
d’una llei que l’afectarà de manera molt directa (sigui a 
ciutadania del món urbà o del món rural, però especial-
ment a aquesta darrera). 
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Fotografia 1. estratificació vertical en un rodal de pinassa resultat 
de la dinàmica natural, on s’observa regenerat sota arbrat clar i 
caiguda d’arbres morts que generen petites clarianes entre les cap-
çades de l’estat dominant. parc natural dels ports. Foto: Jordi Bas. 

es tallades de rege-
neració són els trac-
taments silvícoles 

que suposen el canvi fisiognò-
mic més evident en l’estructu-
ra dels boscos. Els processos 
i complexitat ecològics i la 
biocenosis associada es pot 
aconseguir millor amb models 
silvícoles més acostats als 
processos naturals, que ga-
ranteixin una coberta arbrada 
contínua en el temps i l’espai. 
En funció del temperament de 
les espècies arbrades i l’esta-
ció ecològica, és interessant la 

Tallades de regeneració i conservació
de la biodiversitat

regeneració del rodal per tallades de selecció peu a 
peu, per grups d’arbres o petits bosquets, a imitació 
d’una pertorbació natural de baixa intensitat. 

La regeneració per tallades de selecció i petits bosquets 
acostumen a ser compatibles amb la conservació de la 
fauna. Com vam comentar a l’article de Catalunya Fo-
restal 141 dedicat a la maduresa del bosc, els arbres 
vells i/o de grans dimensions afavoreixen les espècies a 
diferents nivells funcionals, i en conseqüència les xarxes 
tròfiques, així com el cicle de nutrients en forma de ma-
tèria orgànica. L’ideal és que l’edat dels arbres a tallar 
s’acosti com més millor a la meitat de la longevitat de 
l’espècie. Com que rarament és així pels condicionants 
de mercat, és bo reservar almenys un cert nombre de 
peus que puguin assolir – i superar- aquesta edat.

Les condicions ecològiques d’un bosc varien en fun-
ció de la densitat de l’arbrat i del recobriment de les 
capçades. Alzinars de rebrot o pinedes regulars molt 
denses són pobres en ocells ocupants de cavitats i en 
ratpenats arborícoles, en bona part a causa de l’excés 
de recobriment i el predomini d’arbres prims, sovint 
molt esvelts per excés de competència. En el cas dels 
alzinars, una reconversió a bosc gros i mitjà, respec-
tant també les velles soques, afavoreix als ocupants 
de cavitats, els organismes saproxílics i els epífits. En 
el cas de les pinedes joves i denses, les aclarides de 
millora, a més d’accelerar els efectes que es donarien 
per processos de competència, habiliten el rodal per 
ser colonitzat per la flora del sotabosc i per la fauna 
associada als diferents estats verticals de vegetació.  

L

Jordi Camprodon

Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal 
de Catalunya
Universitat de Vic - 
Universitat Central 
de Catalunya

Per contra, una densitat massa laxa comporta un es-
morteïment del microclima forestal que proporciona 
un grau d’humitat i confort tèrmic superior als espais 
oberts. La flora nemoral (briòfits, falgueres i fanerò-
fits) se’n ressent, fins al punt de poder desaparèixer. 
A les pinedes de pi roig, densitats menors a 150 peus 
mitjans i grossos per hectàrea comporten un empo-
briment del gremi d’ocells especialistes forestals. Els 
petits ocells són útils com a indicadors per la seva 
estreta relació amb l’estructura de l’hàbitat i els seus 
dominis vitals d’escasses hectàrees. Ens orienten, per 
tant, del que pot passar amb altres grups d’organis-
mes davant les mateixes situacions. En termes gene-
rals, es pot establir una densitat favorable als ocells 
en pinedes de pi roig, pinassa i pi negre entre 300 i 
600 peus/ha d’arbres dominada per arbres de dimen-
sions mitjanes i grans. S’observa una selecció positiva 
dels ocells que s’alimenten en capçades, pels arbres 
de capçades equilibrades i pels grups d’arbres amb 
capçades tangents o separades pocs metres.

La gestió propera a la natura (o naturalista) és un bon 
model per optimitzar els rendiments en la producció 
i, alhora, garantir la funcionalitat del sistema fores-
tal. Els mitjans per aconseguir-ho són l’observació de 
la dinàmica natural del propi bosc i la proposta de 
mètodes silvícoles que s’adaptin el millor possible a 
l’estació ecològica, amb una gran llibertat per aplicar 
diferents tipus de tallades per afavorir el creixement 
dels millors arbres de futur seleccionats i procurar 
una regeneració el més contínua possible en el temps. 
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Fotografia 2. exemple de rodal de fageda amb avet de titularitat 
privada amb aplicació de silvicultura propera a la natura. clariana 
en regeneració on s’ha deixat la fusta morta in situ. arièja, regió 
d’occitània. Foto: Jordi camprodon.

La gestió naturalista pot comptabilitzar, amb major o 
menor grau, l’obtenció de productes amb la preserva-
ció de la biodiversitat, ja que les tècniques silvícoles 
utilitzades tenen un efecte mimètic, amb una fre-
qüència i escala que pot acostar la gestió al règim de 
pertorbacions naturals de petita intensitat. A mesura 
que s’obren espais per processos naturals o antròpics 
i varien aquestes condicions, la flora i la fauna fores-
tal que cerca condicions de maduresa i/o un micro-
clima sota capçades, troba les condicions idònies on 
establir-se a distàncies d’escasses desenes de metres 
de les clarianes obertes o també al seu interior, se-
gons l’entrada de llum i la competència (Fotografies 1 
i 2). Alhora, la presència de clarianes entre les masses 
arbrades uniformes és un element natural i diversifi-
cador. Proporciona l’establiment d’espècies de flora 
característiques d’espais forestals oberts o vorada de 
bosc i de la fauna associada.

No obstant, és important que la gestió naturalista 
integri de manera explícita –com qualsevol altre mo-
del de gestió- elements estructurals que mantenen i 
milloren la biodiversitat, sobretot aquella associada a 
estadis avançats de maduresa i a heterogeneïtat que 
proporciona la dinàmica de clarianes (Fotografies 3 
i 4). Per exemple, en una tallada de selecció o quan 
s’entra en regeneració, es poden abatre preferent-
ment els arbres competidors que no suporten micro-
hàbitats. Un altre cas és la reserva d’arbres que es 
deixaran fins més enllà de l’última transpiració, per-
què de morts són essencials per a una gran proporció 
de la biodiversitat forestal. Els arbres de futur selecci-
onats inclouen aquells que el gestor decideix afavorir, 
fins més enllà de la mort, pel seu major interès per 
a la biodiversitat. Una altra acció és deixar la fusta 
morta en peu o al sòl que es va produint de forma 
natural. En cas de dèficit de fusta morta, en compa-
ració amb rodals de referència de la mateixa edat, es 
poden anellar o tombar certa quantitat d’arbres. La 
producció de fusta morta en els treballs silvícoles és 
molt interessant per afavorir espècies associades que 
són escasses, rares o amenaçades. 

Les estructures regulars o semi-regulars tractades 
per bosquets o per franges poden ser compatibles 
amb la biodiversitat a escala de rodal, sempre que 
la superfície contínua tractada no sigui excessiva 
i es garanteixi una bona distribució en l’espai dels 
fustals adults. En aquest sentit, la fauna amb amplis 
territoris i que poden explotar àrees més denses per 
criar i més o menys clares per alimentar-se, com ra-
pinyaires i picots, poden adaptar-se a la parcel·lació 
dels boscos regulars, sempre que disposin d’extensos 
fustals adults a l’abast. El gall fer, una de les espèci-

Fotografia 4. inspeccionant arbre caigut i molt 
descompost en la fageda de la fotografia 2. esdevé 
un microhàbitat amb fongs, molses i invertebrats (per 
exemple, coleòpters i sírfids, aquest últim és una família 
dins dels dípters que en fase adulta són pol·linitzadors). 
Foto: Jordi camprodon.

Fotografia 3. pinassa de 
grans dimensions, en aquest 
cas un arbre mort, senyalada 
com a arbre de reserva per 
la seva importància com 
a refugi per a ratpenats. 
niolo, còrsega. Foto: Jordi 
camprodon.
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Figura 1. riquesa mitjana en ocells nidificants exclusius 
dels boscos (especialistes forestals) en els diferents 
estadis en regeneració de pineda regular de pi roig dels 
pirineus orientals. pd: pinedes denses i amb tallades 
aclaratòries, pt: pinedes amb tallades disseminatòries, 
pa: pinedes amb tallades finals on s’ha deixat una certa 
densitat d’arbres pare. Font: camprodon 2013. 

es més amenaçades dels boscos pirinencs, evita els 
fustals baixos molt densos i s’adapta bé a l’obertura 
de capçades, fins al punt que li són especialment 
favorables les tallades preparatòries i aclaratòries. 
El problema bé quan es passa a les tallades finals, 
la zona és abandonada. El gall fer va evolucionar 
en boscos de coníferes i frondoses europeus, adap-
tant-se a la dinàmica natural de caiguda d’arbres i 
d’obertura de clarianes, on l’entrada de llum afa-
voria les plantes del sotabosc, que li proporcionen 
fruits, brots tendres així com invertebrats associats 
dels quals alimentar-se.

Fotografia 5. exemple de 
tallada final en pineda 
de pi roig dels pirineus 
orientals on s’han deixat 
arbres llavorers en peu, que 
retenen part de la diversitat 
associada a l’estrat arbori. 
Malgrat tot, la tallada 
representa un canvi 
dràstic en l’estructura del 
sistema, per les dimensions 
considerables que ocupa. 
Foto: Jordi camprodon.

Davant les aclarides successives uniformes en pi-
nedes de pi roig, la comunitat ornítica perd espè-
cies i efectius en funció de la densitat de l’estrat 
dominant (Figura 1). Les tallades preparatòries no 
suposen un canvi estructural important i la comuni-
tat d’ocells resta indiferent o amb tendència a l’in-
crement d’efectius. Un cop efectuades les tallades 
disseminatòries, que suposen una modificació mo-
derada en l’estructura de l’arbrat, algunes espècies 
d’ocells especialistes forestals disminueixen, altres 
augmenten. Després d’una tallada final, on s’han 
deixat en peu només alguns arbres mare, la dismi-
nució general és altament significativa. Amb la re-
serva fins al torn següent d’uns 50-150 arbres mare 
i una densitat de recobriment entre el 20 i el 30% 
es poden mantenir unes condicions mínimament fa-
vorables per a certs ocells arborícoles (Fotografia 5). 

També s’observa una tendència dels ocells de bosc a 
disminuir amb la superfície intervinguda, mentre que 
els ocells d’espais oberts, com l’enganyapastors i els 
emberízids, incrementen el seu nombre amb la super-
fície contínua d’hàbitat disponible, fins que el rege-
nerat domina el paisatge, estadi en què desapareixen 
i la comunitat d’ocells esdevé la més pobra de la suc-
cessió, fins a restablir-se en l’estadi de fustal alt. 

En aquesta mateixa línia, molts investigadors apun-
ten que per preservar poblacions estables i abundants 
d’ocells forestals en masses regulars és millor que 
l’encadenament en el temps d’aclarides successives 
uniformes es faci sobre superfícies petites, d’unes 
poques hectàrees, es distribueixin de manera alterna 
amb les zones veïnes de fustal alt i es deixin corredors 
de bosc adult – com més madur millor – entre zones 
intervingudes i zones de fustal adult per facilitar la 
connectivitat entre poblacions. L’amplitud i perfil de 
les diferents unitats o rodals s’adequa al terreny, i són 
millors si tenen un perfil irregular a efectes de paisat-
ge i biodiversitat. De forma complementària, és molt 
recomanable destinar rodals a evolució natural entre 
els sectors amb objectiu productiu prioritari per així, 
entre altres raons, proporcionar un hàbitat perma-
nent als especialistes forestals. Poden estar empla-
çats en zones de difícil accés, però també en àrees de 
bona qualitat d’estació, perquè els arbres assoleixin 
millors dimensions i responguin a diferents condici-
ons ecològiques i de distribució de la biodiversitat. 

*Per a més informació sobre aquest aspecte i altres relacionats podeu des-
carregar-vos el llibre Ecologia dels ocells forestals. Un manual de gestió 
de la biodiversitat en boscos catalans, J. Camprodon (2013), CTFC-DARP. 
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/Ecologia-i-conserva-
cio-dels-ocells-forestlas-00002

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/Ecologia
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El sector forestal
i el canvi climàtic (Part II)

quest article és la con-
tinuació de l’article de  
fons de la revista Ca-

talunya Forestal núm.143. En 
aquesta segona part s’em-
marquen, a escala estatal i de 
Catalunya, les principals políti-
ques i iniciatives desenvolupa-
des per a la mitigació del canvi 
climàtic, per finalment expo-
sar-ne les conclusions. 

Josep Garriga 

Economista, Expert 
en Canvi Climàtic

A

c) les polítiques estatals
c-1) l´estratègia espanyola per complir l’acord de 
parís 

El nou govern del PSOE al març de 2019, va presentar 
tres documents a informació pública, que actualment 
s’estan desenvolupant:

• El Projecte de Llei de Canvi Climàtic i de la Transició 
Energètica, per assolir la neutralitat d’emissions el 
2050 i que estableix les bases legals per desenvo-
lupar les polítiques i el PNIEC.

• L’Estratègia de la Transició Justa, que promociona 
la creació d’un fons econòmic per la compensació 
dels sectors afectats per les polítiques de mitigació 
del canvi climàtic.

• El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNI-
EC), que estableix les pautes sobre com assolir els 
objectius al 2030 i és el que més incidència té al 
sector forestal, per tant ens centrarem en aquest 
pel que fa a l’article.

A totes elles, el Consorci Forestal de Catalunya va pre-
sentar al·legacions i suggeriments per tal de millorar 
el tractament que aquests documents de 383 pàgines 
fan del sector forestal en general i de la gestió forestal 
sostenible en particular.

En cap d’aquests documents es donava la resposta 
adequada ni es concretaven els estímuls necessaris 
per fomentar l’efecte embornal dels boscos i l’ús dels 
productes forestals, procedents d’una gestió forestal 
sostenible, com a part important dels combustibles 

renovables autòctons en la necessària transició ener-
gètica entre una economia basada en els combusti-
bles fòssils i la futura economia descarbonitzada.

el pla nacional integrat d’energia i clima (pniec) 
fou presentat de manera inicial a la Unió Europea el 
febrer de 2019, i el 18 de juny de 2019 la Comissió 
Europea va fer un document de “Comunicació” de re-
sum i d’avaluació dels diferents plans integrats euro-
peus. La comissió europea també ha fet una sèrie de 
“recomanacions” en el seu document C-2019/4409 
final, de data 18 de juny de 2019, on juntament amb 
altres documents, concreten una sèrie de mancances 
referides als plans integrats de cada Estat en refe-
rència als temes de “LULUCF” (a l’article anterior, de 
la revista Catalunya Forestal núm. 143, s’explica amb 
detall en què consisteix la reglamentació LULUCF). 
Concretament, es recull que el Pla (PNIEC) presen-
tat no fa un estudi de la bioenergia i, entre altres 
qüestions, posa de relleu la falta d’informació sobre 
els orígens i les trajectòries de la biomassa forestal. 
Així mateix, posa en dubte que Espanya pugui com-
plir amb els compromisos del sector “LULUCF” amb 
el tema del principi del no-dèbit. Pel que fa al sec-
tor forestal Europeu, aquestes recomanacions de la 
Comissió Europea recorden la necessitat d’assegurar 
que tots els estats ajudin a complir la “regla del no-
dèbit” que és el principi general que “LULUCF” as-
sumeix: les emissions de CO2 no seran mai superiors 
al seu efecte d’absorció de gasos d’efecte hivernacle, 
fomentant l´efecte embornal net positiu a escala de 
la Unió europea.

Fotografia 1. repoblació de Quercus suber amb protec-
tors a la comarca del Baix empordà.
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c-2) Plan de Contabilidad Forestal Nacional 

El desembre de 2018 el Miteco va publicar el do-
cument on es determinava el nivell forestal de re-
ferència espanyol pel període 2021 a 2025. aquest 
treball venia requerit pel reglament de “lUlUcF” 
en el marc de l’actuació en matèria d’energia i clima 
fins al 2030.

el nivell de referència forestal (Frl) és una estima-
ció, expressada en tones de CO2 equivalents anuals, 
de la mitjana anual d’emissions i absorcions netes 
de les terres forestals gestionades entre el 2021 i el 
2025. Sobre aquest aspecte, el Pla defineix un nivell 
de referència forestal total de 30.703 quilotones de 
CO2 de les quals 29.303 quilotones són de biomassa 
viva i 1.732 quilotones corresponen als productes de 
la fusta (Harvested Wood Products).

D’aquesta manera, el nivell de referència forestal 
proposat per les terres forestals gestionades és la 
mitjana anual de les extraccions netes esperades en-
tre el 2021 i el 2025, tenint en compte simulacions 
dels magatzems de carboni a les terres forestals ges-
tionades des del 2010 i assumint la continuació de 
les pràctiques de gestió forestal que s´han portat a 
terme en el període del 2000 al 2009, basant-se en 
càlculs sobre el “Inventario Forestal Nacional” d’Es-
panya.

Tant el “Plan de Contabilidad Forestal” com 
l’”Inventario Nacional de Gases de Efecto Inverna-
dero (NIR)” informen, a escala nacional, dels dipòsits 
de biomassa viva en els boscos. El problema és que 
aquesta informació es presenta de forma agregada, 
sense especificar per províncies ni per tipus de bosc a 
nivell d’emissions i embornals, per això la verificació 
del model del Pla de Comptabilitat Forestal Nacional 
s´ha realitzat només a l’àmbit de tota Espanya.

el model “vael” (Rincon-Cristobal, J.J. 2018) és uti-
litzat tant pel “Plan de Contabildad Forestal” com 
pel NIR. Per fer les estimacions i pel correcte fun-
cionament del model es necessitava conèixer els 
següents paràmetres: Regions, formacions vegetals 
i pràctiques de gestió. Com a regions, dintre de l’Es-
tat espanyol es consideren quatre tipus: Cordillera 
Cantàbrica, Mediterrani humit, Mediterrani sec i Ca-
nàries. Catalunya està a la regió del Mediterrani hu-
mit, juntament amb Navarra, Aragó, Castella i Lleó i 
part de Castella la Manxa (províncies de Guadalajara 
i Cuenca), La Rioja i Madrid. Pel que fa a les pràcti-
ques de gestió forestal, aquest model està basat en 
els coneixements d’experts forestals nacionals. No 
són pràctiques basades en fonaments bibliogràfics 
sinó en exemples reals.

Fotografia 2. aquesta actuació silvícola permetrà dosificar la com-
petència de capçades i suposarà un major magatzematge de co2, 
al mateix temps, diversifica la composició d’espècies augmentant la 
resiliència al canvi climàtic.

Les recomanacions europees en el cas concret d’Es-
panya són, entre d’altres, que es faci ús d´una evi-
dència científica més creïble i robusta, demanant 
també una descripció més complerta i transparent. 
Aquestes “recomanacions” de la Comissió Europea 
també demanen aclarir sobre la ràtio de l’ús de la bi-
omassa forestal en el sector energètic entre els anys 
2000 i 2009. En general demanen molta més infor-
mació i més transparència, de manera que es pugui 
comprendre la metodologia utilitzada per estimar el 
nivell de referència forestal nacional (FRL). 

Una atenta lectura del pla ens fa pensar que és 
molt millorable, i que donada la importància del ni-
vell forestal de referència a les polítiques climàtiques 
estatals i europees, hauria estat desitjable tenir un 
pla de comptabilitat forestal nacional espanyol 
més conseqüent amb la realitat dels sectors fores-
tals regionals.

c-3) línies financeres: els projectes clima 

Els projectes Clima constitueixen una sèrie de línies 
financeres de projectes orientats a reduir l’emissió de 
Gasos d’Efecte Hivernacle, concebuts per marcar les 
línies de transformació cap a un model baix en car-
boni. S´han publicat una sèrie de documents al portal 
web del Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco). 
Destaca la guia per fer les estimacions d’absorció de 
CO2  (Maig 2019, versió 4). 
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Fotografia 3. el paper dels boscos a les reglamentacions 
europees en la lluita contra el canvi climàtic encara està 
en procés de definició efectiva, a nivell de cada estat.

Les “Instrucciones de uso de la calculadora de absorci-
ones de CO2 ex ante de las especies forestales españo-
las”, publicades el gener de 2018, determinen les pau-
tes per calcular el volum de CO2 emmagatzemat en 
diferents estimacions plantejades a futur.

d) les polítiques catalanes
d-1) la llei de canvi climàtic de catalunya (llei 
16/2017 de l’1 d´agost)

En el seu article 18 determina la importància del bosc 
català com a embornal de carboni i com a font d’ener-
gia renovable. a l’article 51, crea el Fons climàtic, 
adscrit al departament competent en matèria de 
canvi climàtic com a instrument d’on podran sortir 
recursos econòmics per a la gestió forestal sostenible.

Malgrat això, el tema important per desenvolupar és el 
desplegament normatiu d’aquesta llei, de manera que 
es concreti de quina manera aquests recursos arribaran 
als actors principals de la gestió forestal sostenible, que 
a la pràctica són els silvicultors del nostre país.

Amb aquesta finalitat, en el seu programa d´acords 
voluntaris de reduccions de CO2 de l´any 2019, es de-
tallen tant el programa com les emissions reportades 
de les 177 organitzacions adherides. Com a mesura 
de compensació possible, alguns anys ja hi ha hagut 
projectes aprovats relacionats amb les calderes de bi-
omassa.

El gener de 2015, el CREAF i la Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic, dintre del programa c-Bosc, van pre-
sentar un estudi dels estocs de carboni i capacitat 
d’embornal dels boscos de catalunya.

Sobre aquest aspecte, el maig de 2018 van fer un 
avanç, preliminar dels resultats del IFN4, on es donen 
dades d’estocs de carboni per espècie forestal i per 
hectàrea juntament amb la capacitat d’embornal de 
CO2, en tones per hectàrea i any.

Catalunya disposa d’estudis i institucions preparades 
per fer un seguiment real i acurat dels efectes em-
bornals dels seus boscos. El que caldria seria tenir els 
estímuls necessaris perquè aquest efecte embornal fos 
més elevat en un futur i més conegut per tothom.

d-2) l’avantprojecte de llei de transició energèti-
ca de catalunya, pensat per assentar les bases de la 
transició energètica i donar cobertura a les estratègi-
es que cal desplegar per assolir els objectius climàtics. 
Va estar el passat desembre de 2019 en període de 
consulta pública, oberta pel Departament d’Empresa 

i Coneixement. El Consorci Forestal de Catalunya va 
presentar un extens i documentat escrit de sugge-
riments i consideracions que pot ser consultat a la 
seva pàgina web. Respecte a això, es demanava una 
aposta clara i decidida pel foment dels combustibles 
renovables autòctons relacionats amb la bioenergia, 
amb nous models de finançament i fiscalitat energè-
tica que reverteixi al món rural.

conclusions
El sector forestal té dos grans àmbits a desenvolupar 
en relació amb la mitigació del canvi climàtic: En pri-
mer lloc el foment de l’efecte embornal positiu i en 
segon lloc la substitució dels combustibles fòssils 
per combustibles d´origen forestal. Com a combus-
tibles renovables, autòctons i “gestionables” que són, 
es poden utilitzar sempre que es necessitin, atès 
que no són intermitents en el temps, com els d’ori-
gen fotovoltaic o eòlic, i això dona un valor singular 
dintre d’una economia descarbonitzada per assegurar 
el subministrament energètic.

Conseqüentment, totes aquestes activitats són a la 
vegada una gran oportunitat i un gran repte pel 
sector forestal, que ha de tenir un paper compromès 
en el desenvolupament d’aquestes polítiques, però 
s’ha d’exigir que les aportacions que es facin tin-
guin les compensacions adequades i que aquestes 
arribin als actors principals: els silvicultors.

Amb aquesta finalitat caldria que tot el sector fores-
tal, amb un mateix argumentari, defensés el paper 
positiu de la gestió forestal sostenible per afrontar 
la lluita contra el canvi climàtic.

L’actual Acord de París i les seves normatives de la 
UE ho fan possible, però s´ha d’actuar de manera 
activa ja que les compensacions no cauran del cel, 
més aviat s’hauran de guanyar amb accions positives 
i verificables.
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Fotografia 1. protector 
d’una reforestació ob-
jecte d’ajut.

d’uns anys ençà és obligatori per a les empreses fer 
el tràmit de forma telemàtica. Enguany, però, l’obli-
gatorietat afecta tothom, tot i que a causa de les cir-
cumstàncies especials s’ha permès que fins el final de 
l’estat d’alarma els particulars poguessin presentar les 
sol·licituds en format paper. El tràmit telemàtic supo-
sa alguna dificultat afegida, com pot ser la incomodi-
tat d’haver de treure’s el certificat digital o barallar-se 
amb formularis descarregats de la pàgina web, i pot 
haver-hi algun ensurt, com ara que l’últim dia de pre-
sentació es col·lapsi la pàgina web de l’administració. 
Ara bé, els avantatges són inqüestionables: simplifica 
notablement els tràmits, ja no cal quedar en perso-
na amb els propietaris perquè signin l’ajut, es poden 
presentar documents a qualsevol hora de qualsevol 
dia dins de termini.

Des de ja fa uns 
quants anys que 
l’atorgament dels 
ajuts es fa per 
concurrència com-
petitiva mitjan-
çant un sistema de 
punts. En aquest 
sistema tots els 
expedients compe-
teixen per arribar a 

ls passats mesos de març i abril, el Centre de 
la Propietat Forestal (CPF) va obrir una sèrie 
de línies d’ajut a la gestió forestal sostenible 

amb pocs dies de diferència, que són:

Ajuts per a la recuperació del potencial forestal, re-
ferent a actuacions de lluita contra la propagació 
de la caparreta del pi marítim i de recuperació dels 
terrenys cremats en l’incendi de l’Empordà de 2012. 
Aquests ajuts es van obrir abans de la declaració de 
l’estat d’alarma pel COVID-19.

Ajuts a les reforestacions, que inclouen plantacions, 
reposició de fallades, manteniment de reforestaci-
ons, col·locació de protectors i ajudes a la plantació 
d’espècies micorrizades amb tòfona negra.

Ajuts a la millora de la xarxa viària i a actuacions 
silvícoles de millora, que inclouen en l’apartat de 
camins tres línies: obertura de nous vials, arranja-
ment de vials existents i actuacions puntuals. En 
l’apartat d’actuacions silvícoles s’inclou una llarga 
llista, com ara aclarides, tallades selectives, estas-
sades, actuacions en suredes...

Ajuts per a la redacció i revisió de plans de gestió 
de finques.

Ajuts per a la recuperació del potencial forestal en 
terrenys afectats pel temporal Glòria.

Excepte la primera línia d’ajuts, la resta es va obrir 
durant l’estat d’alarma pel COVID-19 i el termini de 
presentació de sol·licituds acabava el dia 30 de juny. 

a la gestió forestal sostenible
Els tràmits d’ajuts

Diego Almenar

Enginyer de Forests
Cooperativa Serveis 
Forestals

Jordi Galofré

Enginyer de Forests
Cooperativa Serveis 
Forestals
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l’atorgament, de manera que se’ls assigna una pun-
tuació que depèn de diversos paràmetres. Un cop es 
té la puntuació de tots es comencen a atorgar els 
ajuts començant pel de més punts i baixant fins 
al moment en què s’acaba el pressupost. Quan això 
passa, aquest darrer expedient és el tall i els que 
tenen menys puntuació en queden fora. En aquest 
sistema, els que hi entren per puntuació reben tot 
allò que demanen en la sol·licitud (tot això molt ma-
tissat per possibles retallades de caràcter tècnic) i 
els que queden fora es queden sense subvenció. 
Els criteris per puntuar un expedient poden canviar 
d’una convocatòria a una altra, però hi ha una sèrie 
de trets comuns:

a) tenir un pla de gestió aprovat és el que més 
punts dona, pel que en la pràctica qui vulgui tenir 
alguna possibilitat de rebre ajudes ha de tenir el 
seu pla de gestió.

b) l’adscripció a un sistema de certificació fo-
restal, com pot ser el PEFC, dona uns punts extra 
que en la pràctica esdevenen decisius. Quan gai-
rebé tothom disposa d’aquests punts, el que no 
els té corre un risc molt alt de quedar fora del 
repartiment.

c) D’uns anys ençà, s’ha penalitzat als propietaris 
que en anteriors convocatòries no han executat 
les actuacions amb subvenció ni han renunciat a 
elles. En aquest cas la pèrdua de punts sol resultar 
fatal i aquests expedients queden fora de l’ator-
gament. Aquest càstig, però, no és permanent i 
després d’un parell de convocatòries, es pot fer 

Fotografia 2. Franja de protecció en un lloc estratègic 
per la lluita contra el foc a les Gavarres.

la sol·licitud amb el màxim de punts per aquest 
aspecte. Encara que no es fa en tots els ajuts, s’in-
trodueixen punts extra pel fet de tenir la finca 
dins d’un espai protegit o en un municipi dels 
considerats desafavorits. En les darreres convo-
catòries, tot i que tampoc en totes les línies d’ajut, 
s’han donat punts extra per tenir la propietat en 
zones d’alt risc d’incendi.

Val a dir que és d’agrair l’esforç que ha fet l’ad-
ministració per simplificar els tràmits i facilitar 
la feina dels tècnics/ques i propietaris/aries. Fa 
vint anys es demanava una llarguíssima llista de do-
cuments, que incloïen: còpia del DNI, còpia de les 
escriptures, còpia del cadastre, certificat emès per 
l’ajuntament conforme els terrenys objecte de sub-
venció no eren urbanitzables... i sobretot es dema-
nava detall del cadastre fins al nivell de subparcel·la 
cadastral per a cada actuació, la qual cosa convertia 
la sol·licitud d’ajut en una tasca feixuga i complica-
da. avui dia, gran part de la documentació ja no 
es demana ja que l’administració pot consultar-la 
directament. També s’ha avançat molt amb les no-
ves tecnologies: Ara podem consultar el cadastre per 
Internet, cosa que facilita notablement el tràmit.

Un cop lliurada la sol·licitud i la resta de documen-
tació (típicament una memòria descriptiva, un pres-
supost, un mapa en cas de ser necessari i una còpia 
del certificat PEFC), aquesta passa per un procés de 
revisió per part de l’administració per comprovar 
que tot estigui correcte. Per la banda administrativa 
els problemes més freqüents que ens trobem solen 
ser que el cadastre no estigui a nom del peticio-
nari; alguna vegada, encara que no ens ho trobem 
massa sovint, la finca no està registrada a nom del 
peticionari. Per la banda tècnica, la revisió pot por-
tar a problemes molt diversos: discrepàncies en la 
superfície d’actuació, en el tipus de feina a execu-
tar... que poden dur a una retallada en la subvenció 
proposada.

Un cop es té clara la puntuació obtinguda per cada 
expedient es fa l’atorgament i es comunica a l’in-
teressat, tant si és positiu com si és negatiu. Des del 
final del període de sol·licitud fins a l’atorgament, 
el CPF té un termini de sis mesos, que habitualment 
són menys gràcies als esforços dels tècnics per es-
curçar el màxim possible. Després de l’atorgament el 
propietari té fins el mes de setembre (en el cas dels 
ajuts per la millora de camins i actuacions silvícoles 
o de redacció de plans de gestió) o el de novem-
bre (cas de les reforestacions) de l’any posterior a 
la convocatòria per tal de fer les actuacions atorga-
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D’altra banda, també hem de tenir en compte que 
l`ENSCAT no és administració, per tant no se’ls pot 
entregar els acords voluntaris per petició genèrica, 
s’ha de fer per e-mail o correu postal. Per e-mail 
quan la signatura del titular és electrònica i a l’adreça 
info@enscat.org. Per correu postal quan la signatura 
del titular sigui manual, a l’adreça Ctra. de Sabadell a 
Sta Perpètua, km 4,5 Apartat de correus 240 08130, 
Santa Perpètua de Mogoda.

Fotografia 3. extracció de fusta afectada pel Matsucoccus 
feytaudi a la Selva.

des. Abans que s’exhaureixi aquest termini s’ha de 
presentar un formulari conforme s’han acabat les 
feines i s’han d’aportar les factures i comprovants 
de pagament corresponents. Des de fa uns quants 
anys que els comprovants de pagament han de ser 
documents bancaris que demostrin de manera fe-
faent que hi ha hagut un moviment de diners del 
beneficiari cap a l’empresa executora dels treballs. 
En alguns casos, però, la justificació pot fer-se amb 
una declaració valorada, quan ha estat el mateix 
propietari qui ha executat les feines.

Després de presentar la finalització de feines i les 
factures i comprovants, el tècnic del CPF fa una vi-
sita a la finca per comprovar que les feines s’han fet 
correctament i es revisa la documentació aportada. 
Si tot és correcte i no hi ha cap altra sorpresa, 
com ara que el propietari tingui algun deute amb 
l’administració, es procedeix al pagament de l’ajut.

Pel que fa al certificat peFc de gestió forestal sos-
tenible de la finca, emès per l’ENSCAT i que ja hem 
dit que dona punts extra que normalment són deci-
sius, cal fer algunes precisions: 

En el cas d’ajudes per a la gestió forestal soste-
nible (treballs, xarxa viària, etc) l’ideal és que es 
presenti fotocòpia (o pdf escanejat) del certificat, 
és a dir del document definitiu que acredita que 
aquella forest està dins del sistema per 5 anys.

Una altra manera de presentar-ho, en cas que no 
es disposi del certificat, és presentant la resolució 
que l’ENSCAT envia per correu postal, i que s’emet 
un cop s’ha resolt el seu acord voluntari. El pro-
pietari ha de saber que entre que es rep aquesta 
resolució i la seva finca entra definitivament en 
el sistema, passa un temps d’aproximadament 2 
mesos que és el temps de control perquè el co-
brament de la quota no sigui rebutjada pel titular.

En el cas de les ajudes per a la revisió i redacció de 
plans, tenim dos casos: en el cas de la revisió d’un 
IOF, la finca ha de formar part del sistema PEFC 

per poder obtenir els 5 punts addicionals, igual 
que passa a les subvencions de treballs abans es-
mentades. En canvi, si es sol·licita la redacció d’un 
nou Pla de Gestió, només cal presentar l’acord vo-
luntari del propietari conforme es compromet que 
en el futur la finca s’adscriurà al sistema PEFC, ja 
que si la finca no ha estat ordenada abans, no pot 
haver tingut certificat.

mailto:info@enscat.org
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xent l’experiència de diferents màquines vibradores de 
pins a la regió, s’ha estudiat la possibilitat d’adaptar un 
paraigua invers recol·lector a una màquina per poder 
vibrar pins i evitar la dispersió de les pinyes per terra.

Gràcies a diferents experiències que s’han visitat en 
dues associacions de Portugal, hem pogut conèixer que 
els aspectes més importants a l’hora de fer el vibrat 
són: la freqüència de vibració de la pinça, la potència 
de la màquina vibradora, el fre de vibració i l’altura a 
la que és vibrat l’arbre. També és molt important per 
evitar provocar danys als arbres, fer la vibració fora del 
període de creixement, així com evitar vibrar els arbres 
en temperatures inferiors als 0ºC.

Una vegada coneguts els requisits tècnics que hau-
ria de tenir el paraigua recol·lector, ens hem adreçat 
a diversos tallers i empreses de maquinària agrícola i 
forestal, presentant les característiques que hauria de 
tenir el prototip de màquina recol·lectora de pinyes. 
La totalitat de les empreses ens ha transmès que no 
veia tècnicament viable construir aquest paraigua 
recol·lector, ja que a diferència d’altres paraigües recol-
lectors de fruits secs que existien al mercat (olives i 
ametlles entre d’altres...), aquest hauria de ser d’un 
material molt resistent per suportar l’impacte de les 
pinyes. Per assolir la resistència desitjada el capçal tin-
dria un pes molt elevat, fet que limitaria molt la ma-
niobrabilitat de la màquina amb seguretat pel bosc i 
no podria ser utilitzat en zones amb força pendent i 
sotabosc dens i alt.

Amb anterioritat a aquest estudi la cooperativa Ser-
veis Forestals, amb la col·laboració del CTFC, va rea-
litzar una anàlisi del costos i rendibilitat de tres tipus 
diferents de maquinària per poder fer la recol·lecció de 
pinya en masses de pi pinyer, que ens ha servit de base 
per valorar quina i com ha de ser la màquina en la qual 
s’acobli un capçal vibrador. 

anàlisi de costos i rendibilitat de la maqui-
nària estudiada
La maquinària va ser seleccionada atenent els següents 
criteris:

- Potència: Per tal de poder portar la pinça vibrado-
ra, la maquinària necessita un mínim de 100 CV de 
potència. 

a cooperativa Serveis Forestals des del març 
de 2018 està treballant en el projecte Quality 
pinea en el marc de la convocatòria Interreg 

POCTEFA, pel foment del desenvolupament sostenible 
als territoris de les dues bandes pirinenques. Els socis 
que també en formen part són el Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Centre 
Regional de la Propietat Forestal d’Occitània (CRPF), 
entitat que treballa a la regió francesa dels Pirineus 
Orientals. 

Els objectius del projecte transfronterer són:

Reactivar el sector pinyer tant a Catalunya com a la 
regió francesa dels Pirineus Orientals.

Fomentar la producció i comercialització de pinya i 
pinyó locals.

Fomentar les activitats econòmiques associades a 
l’aprofitament i la gestió d’aquestes masses i plan-
tacions.

Promoure la concentració de la producció a través 
de l’organització de la propietat. 

Una de les accions que conformen el projecte i que 
ha estat treballant la cooperativa Serveis Forestals, 
té com a objectiu la innovació en la recol·lecció me-
canitzada de les pinyes. Actualment la recol·lecció sol 
dur-se a terme de forma manual mitjançant perxes 
que arribin a la capçada de l’arbre o pujant directa-
ment a dalt de l’arbre per poder fer-les caure. Aques-
tes activitats suposen un alt cost de mà d’obra i un 
risc per la salut dels operaris. D’aquesta manera, per 
poder donar resposta a aquesta problemàtica, i conei-

Josep M. Tusell

Enginyer de Forests. 
Responsable Tècnic 
del CFC

Xavier Llosa

Enginyer de Forest
Tècnic de la 
Cooperativa Serveis 
Forestals

Comparació dels rendiments de maquinària

L

del pi pinyer
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- Adherència: Han de tenir tracció a totes les ro-
des per assegurar una bona tracció dins del bosc. 

- Possibilitat d’afegir la pinça per al seu ús.

Donats els anteriors requisits, es va escollir la mar-
ca i model de la maquinària atenent l’activitat recol-
lectora amb pinça vibradora a la qual aniria destina-
da. Es van estudiar tres models diferents de maquinà-
ria, amb diferents prestacions i característiques que 
aporten solucions específiques a la recollida de les 
pinyes. L’anàlisi de costos se centra en tres tipus de 
maquinària: maquinària especifica per la recol·lecció 
de pinyes, tractor agrícola amb capçal vibrador incor-
porat i eruga de cadenes amb capçal vibrador. La ren-
dibilitat que ofereixen les zones amb més d’un 65% 
de pendent és escassa, a més de representar tan sols 
l’1% de la superfície amb pi pinyer de Catalunya. 

la primera maquinària estudiada va ser Sicma F3, un 
model dissenyat i concebut específicament per collir 
pinyes. Es tracta d’una màquina de tres rodes motrius 
amb gran capacitat de gir i molta maniobrabilitat en 
els seus moviments, pel fet que presenta l’eix del xas-
sís amb moviment lateral. Aquesta màquina ja porta-
va incorporada de sèrie la pinça vibradora.

Fotografia 1. Màquina específica Sicma F3.

Fotografia 2. tractor agrícola amb proteccions i capçal 
vibrador incorporat. 

la segona maquinària proposada per a l’estudi va 
ser un tractor agrícola 4x4 i es va escollir el model 
5115M de la marca John Deere amb pala per posar 
la pinça vibradora i amb proteccions forestals in-
corporades. La pinça escollida ha estat una TG 206.

Fotografia 3. pinça vibradora tG 206.

la tercera màquina estudiada va ser una eruga 
de la marca Caterpillar i model 320F L. Aquesta 
màquina es va incorporar a l’estudi per abraçar un 
major rang de pendents. En aquesta màquina tam-
bé es va muntar el capçal vibrador TG 206.

El preu del capçal vibrador TG 206, amb tots els ac-
cessoris per acoblar-lo era de 27.400 €.  Segons les 
dades assolides a l’estudi, la superfície amb igual o 
menor pendent del 65% ocupa el 99% del territori 
català amb pi pinyer, i dins d’aquesta, la superfície 
amb pendent menor al 25% és del 55%. A partir 
d’aquestes dades es pot afirmar que amb el tractor 
agrícola i una pinça vibradora es podria cobrir més de 
la meitat de superfície potencial. Pel que fa a la ma-
quinària específica i el tractor amb eruga, com que són 
màquines que poden treballar fins al 65% de pendent, 
ens permeten de treballar en el 99% de la superfície 
potencial d’aprofitament del pi pinyer. Des del punt 
de vista de rendiment, totes les màquines presenta-
ven un rendiment mitjà proper a les 2’5 ha/hora. Ara 
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bé, tant fabricants del capçal vibrador com professio-
nals que han treballat amb aquest tipus de maquinària, 
han afirmat que la màquina específica aguanta molt 
millor les vibracions del capçal que el tractor i l’eruga 
de cadenes. Per tant, cal tenir en compte que el man-
teniment i desgast serà inferior amb la maquinària 
específica.  

També cal tenir en compte l’accessibilitat dins del bosc 
de les diferents màquines proposades. En aquest as-
pecte, també la màquina específica presenta avantat-
ges sobre les altres dues: 

Major maniobrabilitat 
Accessibilitat afavorida en gran mesura per la seva 
menor alçada. 

Aquest últim aspecte és fonamental sobretot en mas-
ses forestals amb altes densitats i/o branques baixes 
que dificulten el moviment dins la massa.

Per realitzar l’anàlisi de costos, es va tenir en compte 
que les màquines treballarien un total de 141 dies l’any 
(dies laborals dins les dates de recollida permesa se-
gons la normativa actual), amb una activitat del 80% a 
causa de transports i descansos del personal, resultant 
un total de 1.128 hores/any de funcionament, tenint 
en compte solament la temporada de recollida de la 
pinya. Segons els resultats d’aquest anàlisi de costos, 
el model que presentava menys cost horari era el trac-
tor agrícola amb 20,05 €/h. El segueix “Sicma F3” amb 
31,71 €/h i finalment l’eruga amb 39,81 €/h.                                          

Pel que fa a l’amortització de la maquinària, l’eruga 
s’amortitzaria en 9 anys i 10.075 hores de treball, i la 
seguirien per igual el tractor agrícola i la màquina es-
pecífica amb 13 anys i 15.113 hores de treball. Amb 
aquests resultats del cost horari, la millor opció seria el 
tractor agrícola, però atenent que només comprendria 
el 55% de la superfície potencial, la màquina especí-
fica “Sicma F3”, tot i tenir un cost horari superior en 
10,21 €/h, permet accedir al 99% del terreny amb pi 
pinyer. També s’hauria de tenir en compte que el preu 
total d’adquisició del tractor agrícola amb la pinça vi-
bradora suma 82.700 €, essent 12.700 € superior a la 
màquina específica “Sicma F3”.

taula 1. característiques de la maquinària utilitzada a l’estudi.
MaQUinÀria eSpecÍFica tractor aGrÍcola aMB rodeS erUGa de cadeneS

Model Sicma F3 John Deere 5115M Caterpillar 320FL
preu adquisició (€) 70.000 55.300 160.000

vida útil (anys) 27 27 18
vida útil (hores) 30.000 30.000 20.000
Hores d’ús anual 1.128 1.128 1.128

potència motor (cv) 125 115 160
tracció total (a les tres rodes) total (4x4) total (erugues)

Degut a l’alt preu d’adquisició de l’eruga de cade-
nes (187.400 €) i al seu alt cost horari, i pel fet que 
tampoc no aportava un increment substancial de la 
superfície potencial d’aprofitament, es va descartar 
la seva selecció. En quant l’anàlisi de costos del trac-
tor agrícola, presentava la possibilitat de llogar-lo 
la resta de l’any per tal d’amortitzar-lo abans, i així, 
amb 300 dies l’any de treball i el 80% d’activitat en 
aquests, treballaria 240 dies efectius a 8 hores el 
dia, 1.920 hores efectives de treball, i l’amortització 
d’aquest es podria reduir a 8 anys i 15.178 hores, i 
el cost horari a 33,40 €/h. Tot i fent-lo treballar més 
hores l’any, no hi hauria una reducció important en el 
cost horari, ja que aquesta es va calcular en 0,46 €/h. 
Cal tenir en compte les recomanacions dels fabri-
cants i experiència personal dels que han fet treballar 
aquestes màquines i recomanen l’ús de maquinària 
específica per a la vibració donades les mancances 
tècniques per al bon rendiment amb l’adaptació de la 
pinça a màquines genèriques com el tractor agríco-
la, amb l’afegit que només pot treballar en pendents 
menors del 25%. Tot plegat, i si es té en compte 
doncs el manteniment i desgast de les màquines, no 
el fan segurament la millor opció per a invertir. 

conclusions
Abans de comprar la maquinària s’hauria de valorar 
quines són les zones amb producció de pi pinyer en 
les quals treballarà la màquina, avaluar els pendents 
dels rodals potencials i la composició del bosc on es 
procedeixi a realitzar el vibrat. 

En termes generals, la maquinària especifica Sicma 
F3 és la que presenta més avantatges per tenir un 
alt rendiment i un cost d’adquisició més baix que la 
resta de maquinàries. També té una vida útil correc-
ta, 10.000 hores més que l’eruga, a més que és la que 
permet treballar en pendents més pronunciades, així 
com a densitats d’arbrat més altes.

Amb el suport de:

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

(FEDER)
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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 
19/10/2019

preus del dia 
21/05/2020

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

castanyer
de 18 a més cm ø 57,00 / 63,00 57,00 / 63,00 57,00 / 63,00 t
Barramenta 38,00 / 45,00 38,00 / 45,00 38,00 / 45,00 t

pollancre   
(s/camió)

Xapa 1a. de 20 a més cm ø 62,00 / 67,00 62,00 / 67,00 62,00 / 67,00 m3

Xapa 2a. de 20 a més cm ø 52,00 / 57,00 52,00 / 57,00 52,00 / 57,00 m3

Freixe
de 20 a 30 cm ø tallat a mida 60,00 / 65,00 60,00 / 65,00 t
de 23 a més cm ø 65,00 / 108,00 65,00 / 108,00 t
Superior (min. 30 cm ø) 80,00 / 105,00 80,00 / 105,00 t

Faig
de 20 a més cm ø 70,00 / 75,00 70,00 / 75,00 66,00 / 72,00 t
primeres. de 30 a més cm ø 80,00 / 100,00 80,00 / 100,00 t
Superior (min. 35 cm ø) 75,00 / 100,00 75,00 / 100,00 t

plàtan
de 25 a més cm ø 42,00 / 52,00 42,00 / 52,00 t
de 20 a més cm ø 42,00 / 52,00 42,00 / 52,00 t

Blada de 18/20 a més cm ø 60,00 / 90,00 60,00 / 90,00 t

Amb la situació generada per 
la pandèmia del Covid-19, no 
es va celebrar la Taula de Preus 
de la Fusta de Vic prevista pel 
dissabte 28 de març i per tant 
els preus que apareixen són 

Josep M. Tusell

Enginyer de Forests
Responsable Tècnic 
del CFC

els mateixos de la última taula celebrada la tardor 
anterior. Pel que fa a la Llotja de Girona, tampoc 
es va fer la Taula presencial (i per tant els preus de 
la fusta també són els mateixos), però al tractar 

el preu del suro si que van tenir lloc els contactes 
necessaris per establir els preus de la campanya de 
lleva de suro del 2020. Amb la incertesa generada 
per la pandèmia, els preus han marcat una baixada 
important pel que fa al rebuig i un petit repunt pel 
que fa al suro de qualitat A. Malauradament, la gran 
proporció de suro rebuig fa que la baixada de preu 
d’aquesta qualitat repercuteixi molt negativament 
en els resultats de les campanyes de lleva de les 
diferents finques. 

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 75,00 / 90,00 75,00 / 90,00 t
Fulla petita de 23 a més cm ø 51,00 / 60,00 55,00 / 60,00 t

acàcia
prima de 8 a 23 cm ø 63,00 / 70,00 63,00 / 70,00 50,00 / 70,00 t
Gruixuda de 23 a més cm ø 60,00 / 65,00 60,00 / 70,00 50,00 / 70,00 t



catalunyaforestal
Juliol de 2020

28taula de preus

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.

llenYa

alzina 68,00 / 80,00 70,00 / 80,00 68,00 / 75,00 t
alzina (zona Bages, osona i Solsonès) 70,00 / 80,00 70,00 / 80,00 t
alzina (zona vallès, Selva i Gironès) 68,00 / 70,00 70,00 / 75,00 t
roure 53,00 / 58,00 55,00 / 58,00 53,00 / 58,00 t
roure (zona Bages, osona i Solsonès) 55,00 / 58,00 55,00 / 58,00 t
roure (zona vallès, Selva i Gironès) 53,00 / 56,00 55,00 / 58,00 t
Faig 50,00 50,00 t
Faig (zona vallès, Selva i Gironès) 50,00 50,00 t
Suro pelut 42,00 / 48,00 42,00 / 48,00 40,00 / 45,00 t

FUSteS de 
tritUració

coníferes (General) 30,00 / 35,00 30,00 / 35,00 t
coníferes (Garrigues) s/c s/c t
coníferes (St. Gaudens) 50,00 50,00 t
castanyer (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 35,00 t
Faig, Freixe, eucaliptus (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 32,00 t
castanyer (St. Gaudens) 45,00 45,00 t
Faig, Freixe (St. Gaudens) 50,00 50,00 t
eucaliptus (St. Gaudens) amb escorça 50,00 50,00 t
altres planifolis (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 32,00 t
altres planifolis (St. Gaudens) 48,00 48,00 t
Mercat nacional 28,00 / 35,00 28,00 / 35,00 t
arbre/capçada a carregador 18,00 / 24,00 18,00 / 24,00 t

palS de conÍFereS 72,00 72,00 t

pela de 
SUro

Suro (qualitat a) 2.150,00 2.300,00 2.500,00 t
Suro (qualitats: a prim i B) 1.500,00 1.500,00 1.100,00 t
Suro (qualitat B) 1.500,00 1.500,00 t
Suro trituració (rebuig) no cremat 1.100,00 / 1.100,00 1.000 / 1.100 800 / 950 t
pelegrí 800,00 / 900,00 550 / 600 t
Suro cremat 350,00 / 400,00 300  / 350 t
Suro enrassat (no cremat). a partir de: 1.100,00  a valorar t

pi douglas
de 30 a més cm ø 75,00 / 90,00 75,00 / 90,00 75,00 / 90,00 t
de 14 a més cm ø 60,00 / 63,00 60,00 / 63,00 t
de 16 a més cm ø 60,00 / 65,00 60,00 / 65,00 t

pi pinyer
de més de 18 cm ø 43,00 / 46,00 43,00 / 46,00 t
de 20 a més cm ø 43,00 / 46,00 43,00 / 46,00 t

pi insignis

de 16 a més cm ø 55,00 / 57,00 55,00 / 57,00 t
de 18 a més cm ø 56,00 / 66,00 56,00 / 66,00 t
de 20 a més cm ø 60,00 / 80,00 60,00 / 80,00 t
de 30 a més cm ø 67,00 / 80,00 67,00 / 80,00 t

pi marítim
de 16 a més cm ø 47,00 / 52,00 48,00 / 53,00 t
de 18 a més cm ø 48,00 / 53,00 48,00 / 53,00 t

pi roig de més de 14 cm ø 50,00 / 54,00 50,00 / 54,00 t
pi negre de més de 16 cm ø 51,00 / 55,00 51,00 / 55,00 t
pi blanc 
(bord)

de més de 16 cm ø 46,00 / 47,00 46,00 / 47,00 t
de 20 a més cm ø 43,00 / 46,00 43,00 / 46,00 t

pinassa de més de 14 cm ø 46,00 / 50,00 46,00 / 50,00 t

FUSta 
llarGa

pi roig de més de 14 cm ø 48,00 / 52,00 48,00 / 52,00 t
pinassa de més de 14 cm ø 44,00 / 48,00 44,00 / 48,00 t
pi blanc (bord) de més de 16 cm ø 43,00 / 47,00 43,00 / 47,00 t
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Corythucha arcuata
Tigre dels roures

1. Adult de Corythucha arcuata (esquerra-A) i Corythu-
cha ciliata (dreta-B); foto: V.B. Golub.

2. Posta d’ous en el revers d’una fulla (foto: 
http://czl23.ru).

3. Nimfes en diferents estadis larvaris (foto: 
https://bladmineerders.nl).

4. Colònia d’adults, postes i nimfes; també es veuen 
els típics excrements que deixen (foto: V. András).

5. Típics danys per decoloració cloròtica fina en 
l’anvers d’una fulla de roure (foto: V. András).

6. Afectacions greus, amb roures que pateixen 
decoloració/assecament quasi totals (foto: G. Csóka).

1

A B

5 6

2

3 4



Text: Josep M. Riba
jmriba2001@gmail.com
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Nom científic: Corythucha arcuata (Say, 
1832) (Heteroptera: Tingidae).
Espècies similars: El gènere Corythucha 
és el més nombrós dins la família, amb més 
de 75 espècies, especialment distribuïdes 
per Amèrica del Nord; hi ha 2 espècies a 
Europa, C. ciliata (el tigre dels plàtans, 
trobat a Itàlia el 1964) i C. arcuata, els quals 
són molt semblants morfològicament.

DESCRIPCIÓ
Adult: Fa uns 3 mm; el cap i el tòrax tenen 
unes expansions foliàcies i quitinoses, de 
color gris clar, molt típiques; l’abdomen és 
negre brillant, protegit pels èlitres, reticulats 
i translúcids, de color gris.    
Nimfes: Són de colors foscos, d’aspecte 
espinós i sense èlitres; passen per 
diferents estadis larvaris.

CICLE BIOLÒGIC
Té 2 generacions anuals, però en climes 
càlids pot fer fins a 3-4 generacions.
Els adults passen l’hivern sota les escorces 
del tronc, entre esquerdes o en el sòl.
A primavera, un cop ha brotat el nou fullam, 
els adults surten de la hivernació, es 
desplacen a les fulles i s’alimenten durant 
3-4 setmanes com a insectes picadors-
xucladors que són. 
Després de l’aparellament, la femella fa 
postes (15-100 ous negres) en el revers de 
les fulles. 
Amb l’eclosió dels ous, les nimfes tenen un 
comportament gregari, formant colònies 
ben visibles.
Després de 5 estadis larvaris, la primera 
generació d’adults apareix a finals de juny.

HOSTES AFECTATS
Tigre autòcton de l’est d’Amèrica del Nord; 
el 2000 es va detectar a Itàlia (Lombardia) i 
actualment ja es troba en 17 països 
d’Europa, des de França i Suïssa, fins Eslo-
vàquia, Balcans, Grècia i Turquia. 
Als EEUU viu sobre Quercus del grup 
“white oaks”, com Q. alba, Q. bicolor, Q. 
macrocarpa, Q. montana, Q. muehlenber-
gii, Q. prinoides i Q. stellata, i també sobre 
Acer, Malus, Pyrus i Rosa.
A Europa, s’han trobat atacs en 27 
espècies de Quercus; els danys més greus 

són sobre Q. cerris, Q. frainetto, Q. 
petraea, Q. pubescens i Q. robur; també 
destaquen els danys sobre Q. castaneifo-
lia, Q. dentata, Q. hartwissiana, Q. infecto-
ria, Q. macranthera, Q. pedunculiflora, Q. 
polycarpa i Q. pyrenaica; a més, s’han 
trobat atacs sobre altres 28 espècies de 
planifolis (amb preferència per Castanea, 
Prunus, Rubus i Tilia; també sobre Acer, 
Carpinus, Corylus, Fagus, Rosa, Sorbus i 
Ulmus).

DANYS 
Les nimfes i els adults viuen i s’alimenten 
en el revers del fullam; per on es mou la 
colònia s’observen els típics punts negres 
(excrements) que hi dipositen.
L’impacte directe de l’atac és la decoloració 
cloròtica del fullam (de verd pàl·lid a groc i 
marró), amb una assecada posterior (tan 
aviat com a finals de juny) i caiguda; pot 
provocar assecada de brots. 
En atacs greus, es redueix la fotosíntesi i la 
transpiració, així com el creixement i vigor; 
la fructificació també queda afectada 
(menys glans, més petits i caiguda prema-
tura).
Els arbres més afectats i dèbils poden 
quedar susceptibles a altres plagues i/o a 
les sequeres. 
A més dels danys forestals i paisatgístics, 
la presència d’adults provoca alarma 
social.

CONTROL
La introducció i expansió de la plaga es fa 
pel transport (l’adult no té gran capacitat de 
vol), sobretot al llarg de les carreteres i en 
les ciutats; un cop detectat, en 3-5 anys ha 
colonitzat tot el país.
A diferència dels típics perforadors, aquest 
insecte picador-xuclador ataca arbres 
sans, pel que els treballs silvícoles per 
millorar el vigor dels arbres no serveix com 
a prevenció.
No hi ha atraients, ni feromona, ni trampes 
comercials pel seu seguiment i/o captura 
massiva. 
A Europa, no s’han trobat enemics naturals 
que tinguin suficient potencial de regulació 
de la plaga.
Si es fan aplicacions, cal seguir les llistes 
autoritzades del MAGRAMA i fetes per 
personal qualificat.

Amb el suport de:
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Revista Gavarres nº35

Editorial Gavarres
Any: 2019
194 pàgines
DL: Gi-899-2002

Aquest número no 
és el més recent 
però es pot dema-
nar en llibreries. 
La revista Gavarres 
com ve sent habitu-
al s’endinsa al pa-
trimoni cultural del 
Massís de les Gavarres, oferint a cada número una 
visió amb detall dels diferents elements que formen 
part d’aquest espai. Aquest número està dedicat al 
suro, la pela i les fàbriques de taps, la gent i la seva 
cultura. Les petites histories que han creat l’història 
col·lectiva, una lectura molt recomanable per conèi-
xer com ha evolucionat al llarg de la història fins a 
l’actualitat el món del suro.

Catàleg del Paisatge: Les Comarques 
Centrals

Edita: Departament de 
Territori
Any: 2019
695 pàgines
DL: B 4433-2020

El Catàleg analit-
za amb detall les 
27 unitats pai-
satgístiques que 
s’han identificat 
a les Comarques 
Centrals. Constitueix el sisè catàleg de paisatge 
que elabora l’Observatori del Paisatge en el qual es 
descriuen els principals elements antròpics i natu-
rals que condicionen la percepció del paisatge. Així, 
també realitza una anàlisi detallada sobre la possible 
evolució del paisatge, una avaluació de les principals 
amenaces i oportunitats. També per a cada unitat 
de paisatge proposa rutes i punts d’observació per 
gaudir del territori.
Es pot consultar i descarregar des del següent enllaç: 
http://www.catpaisatge.net/cat/documentacio_co-
edi_12.php. També està accessible la cartografia per 
treballar en GIS.

L’Aulet, la revista del 
Montnegre i el Corredor

Número: 19. Abril 2020
Edita: Associació de Propietaris Forestals 
del Montnegre i el Corredor

En aquesta revista es presenten 
amb detall els problemes que ha 
ocasionat al Montnegre i el Corre-
dor la plaga de la Lymantria. També 
es tracten els danys del Glòria, i una diagnosi sobre la 
viabilitat de les explotacions ramaderes a l’àmbit del 
Montnegre, entre altres temes d’interès.
Per subscriure-us a la revista podeu fer-ho des de la 
mateixa web de l’associació (www.montnegrecorre-
dor.org)

XXXvii Jornades tècniques Silvícoles emili Garolera
Del 18 de setembre al 16 d’octubre de 2020. Es realitzaran les 
jornades tant els dijous com els divendres. 
Organitza: Consorci Forestal de Catalunya
Consulteu el programa i possibles novetats a www.forestal.cat

Agenda

Life Biorgest 
http://lifebiorgest.eu/

El passat 5 de juny el Biorgest va celebrar el Dia 
Mundial del Medi Ambient, aquest any dedicat a la 
biodiversitat, penjant documents a la pàgina web 
del projecte. Aquests documents animen a descobrir 
que és l’Índex de Biodiversitat potencial (iBp) i 
com poder-ho aplicar, els treballs en curs, criteris 
d’aplicació i altres documents relacionats. L’IBP és 
una eina pràctica pensada per donar recolzament a 
silvicultors-propietaris forestals i professionals, per 
avaluar la biodiversitat que pot albergar el bosc i per 
facilitar la integració de criteris de conservació de la 
biodiversitat a la gestió multifuncional de la finca.

http://www.catpaisatge.net/cat/documentacio_coedi_12.php
http://www.catpaisatge.net/cat/documentacio_coedi_12.php
www.montnegrecorredor.org
www.montnegrecorredor.org
www.forestal.cat
http://lifebiorgest.eu


entrevista

Jaume Borrós és soci del Con-
sorci Forestal de Catalunya, 
un emprenedor que té una 
empresa de serveis forestals: 
Forest Bages SL. Amb vint 
anys d’experiència, aquesta 
empresa està dedicada a tota 
mena de treballs, des de refo-
restacions, tallades selectives 
a treballs d’arboricultura com 
les tallades d’arbres perillo-
sos o el maneig d’arbres mo-
numentals. Va ser alumne de 
l’Escola Agrària del Solsonès a 
la primera promoció del Cicle 
Formatiu de Gestió i Organit-
zació dels Recursos Naturals i 
Paisatgístics, i quan va acabar 
la seva formació va fer pràc-
tiques a una empresa que li 
va obrir un ventall de possibi-
litats, aprenent i coneixent el 
funcionament del sector.

taula de preusentrevista

Emprenedor i exalumne de l’EA Solsonès

Jaume
Borrós

Un dels reptes en què s’enfronten 
les empreses quan incorporen una 
persona al seu equip, és la diferència 
que hi ha entre el món acadèmic i 
el professional. creus que la possi-
bilitat d’incorporar algú estudiant 
de pràctiques podria suplir aquestes 
mancances?

Sí, rotundament. Per la meva 
experiència personal puc afirmar que 
la teoria, que és el que fa una formació 
acadèmica, és molt important. No 
obstant això, ha d’haver-hi un nexe 
entre el món acadèmic i la realitat 
laboral. Aquest esglaó és la formació 
en pràctiques.

Ha tingut l’experiència d’incorporar 
algú estudiant? 

Sí, A Forest Bages SL tenim vint anys 
d’experiència i a partir del tercer ja 
vam incorporar alumnes de pràctiques. 
Des de sempre ho hem agafat com un 
compromís amb el sector forestal i la 
societat, ja que cal tenir professionals 
amb experiència que sàpiguen del seu 
gremi i les pràctiques són el primer 
pas per desenvolupar una carrera 
laboral al sector. 

com han estat les seves experiències?

Hi ha hagut de tot, en general molt 
positives. Això depèn en part del 
nivell de motivació de l’alumnat i 
que encaixi amb la manera de fer de 
l’empresa. 

va ser complicat a nivell administratiu 
i laboral formalitzar la contractació?

No, en absolut. Les pràctiques són una 
part fonamental del Pla Educatiu i en 
conseqüència hem tingut tot el suport 
a l’hora de realitzar els convenis. No 
va costar gens a nivell burocràtic, ja 
que s’encarregaven de la preparació 
dels documents els mateixos centres 
educatius.

a nivell de sector forestal, sovint 
no es valora prou el fet de disposar 
d’una formació sòlida tant a nivell 
acadèmic, com a nivell pràctic. Quins 
aspectes positius aporta a l’empresa 
la col·laboració en els programes de 
pràctiques que ofereixen el centres 
de formació forestal? 

Els alumnes aporten vitalitat a 
l’empresa, ganes de millorar ja que 
tenen tot un futur per endavant i 
un sector per conèixer. Això és molt 
positiu per a les dinàmiques de grup 
perquè es transmet aquesta il·lusió 
a la resta dels treballadors. També el 
fet d’aportar els coneixements més 
recents pot donar idees renovadores 
a l’empresa.

Quins aspectes positius aporta a 
l’alumne?

Quan l’alumne surt de l’aula i s’en-
fronta per primera vegada a l’àmbit 
laboral, ha de tenir present que la hu-
militat és un valor important, igual-
ment que treballar en equip. Si està 
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disposat, els companys li aniran aconsellant i reco-
manant el “savoir faire” de cada tècnica, comportant 
una dedicació especial en temps. Això li permetrà 
agafar confiança per desenvolupar una feina amb 
professionalitat. 

Quines diferències trobes entre els models de pràc-
tiques d’abans i la formació dual d’ara?

Una de les principals diferències que hi ha, és que 
ara a la formació dual es demanen 1000 hores 
de pràctiques, una xifra molt superior a la que 
es feia abans. A més, ara es regularitza labo-
ralment el contracte la qual cosa obliga a una 
sèrie de drets i deures per part de l’alumne i 
l’empresari. Això traduït vol dir que l’alumne té 
dret a una paga regulada però, si no realitza les 
seves tasques, es podria rescindir el contracte.

la incorporació d’una persona suposa per 
part de l’empresa esforç en temps i en for-
mació. per altra part, la manca d’experiència 
a nivell pràctic és una barrera d’entrada pels 
joves que es volen incorporar al món laboral. 
creus que la formació dual pot ser una bona 
solució per la inserció laboral?

Sí, òbviament és una oportunitat per a l’alum-
nat i per a l’empresa. A vegades la realització 
de processos de selecció de personal són molt 
costosos i no sempre tenen l’èxit esperat. Quan 
un alumne realitza les pràctiques coneix de pri-
mera mà com és el sector i si encaixa en ell, i al 
mateix temps també serveix a l’empresari per 
saber si aquest alumne podria incorporar-se 
a l’equip com a treballador. De fet, a la meva 
empresa hem contractat alumnes. Actualment 

hi ha un treballador que es va incorporar mitjançant 
les pràctiques i ja porta més de cinc anys.

tens previst apuntar-te al programa de formació 
dual?

Sí, ja estem apuntats per participar en el programa 
de formació dual del segon any, el que passa és que 
amb el problema de la Covid-19 s’ha aturat. Estem 
expectants a veure com es desenvolupen els esdeve-
niments, però mantenim l’esperança.

recomanaries aquesta experiència a propietaris/
silvicultors i a empreses del sector?

Sí que la recomanaria, tot i que ha de quedar clar 
que és una inversió important de temps i esforç per 
part de l’empresa que ha de dedicar a l’alumne. Si no 
estàs disposat a dedicar temps a l’alumne és millor no 
apostar per aquest model, ja que no seria bo per ningú. 
Jo vaig ser alumne i ara, com a empresari, he agafat el 
compromís d’ensenyar, perquè és una mesura per anar 
professionalitzant el sector de mica en mica i ajudar 
a les noves generacions a millorar les possibilitats de 
trobar un lloc de feina. Personalment, trobo que és 
una manera de tornar el que em van donar.
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de dimensions i característiques
especials?

Als troncs singulars, fins i tot amb defectes, 
se’ls pot donar valor de mercat.

 i participa en la creació d'un nou mercat 
per a la fusta del país!

Més informació a:
 
Santa Coloma de Farners                                               
C/ Jacint Verdaguer, 3
Tel: 972 842 708 / Fax: 972 843 094
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