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Un crit d’alerta

davant la situació d’extrema feblesa

dels nostres boscos

E

n els darrers anys
hem
vist
com
diverses afectacions
sanitàries
han
anat
incrementant
la
seva
distribució i la seva intensitat
als boscos de Catalunya.
Rosendo Castelló
Per tots és ben coneguda
la processionària del pi, el
President del
corc del suro i el xancre del
Consorci Forestal
castanyer, totes elles plagues
de Catalunya
i malures que provoquen
tant afectacions socials,
com econòmiques i paisatgístiques. La realitat és
que la situació dels boscos de Catalunya, ubicats
en un clima mediterrani en la seva major part,
estan patint un estrès hídric molt sever des de fa
uns quants anys. I és que tant la temperatura que
augmenta any rere any (amb màximes extremes
durant dies) com la pluviometria que s’ha reduït (en
el total anual) i que s’ha modificat el patró de la
seva distribució al llarg de l’any, estan portant els
boscos a uns nivells molt al límit de la seva capacitat
de resiliència. Amb totes aquestes modificacions
de la pluja i temperatura, no es pot negar que el
clima està canviant, i de retruc els boscos s’han
d’anar adaptant a les noves condicions. Ara bé, les
masses forestals que ja es troben al límit de les
seves condicions ideals, difícilment tindran marge
per a l’adaptació. Un altre factor a tenir en compte
és el grau d’abandó de la gestió forestal. Aquesta

dificultat de realitzar aclarides, tallades, estassades
i en general de gestionar la massa, ens aboquen
a una sobrepoblació d’arbres i arbusts, i tots ells
competeixen pels mateixos recursos del sòl, els quals
són limitats en les nostres condicions i, més encara,
quan els canvis en el clima afecten directament
la disposició d’aigua i nutrients per a les plantes.
Aquesta situació límit i d’estrès constant ha portat
a l’esclat de plagues i malures que fins ara, tenien
afectacions puntuals. Ens referim a l’increment de
les afectacions per insectes perforadors, picadorsxucladors, escolítids com és el cas del Tomicus, el
Leptoglossus i el Matsucoccus en diferents zones de
Catalunya, per citar-ne només uns exemples recents.
Això ens fa veure que a Catalunya tenim una potent
però petita estructura de vigilància i lluita contra
plagues i malures a les masses forestals, insuficient
per afrontar la realitat. Aquest fet és preocupant,
i més, davant la situació actual que ens evoca a
un estat d’extrema feblesa dels boscos. Cal més
inversió i recursos per fer front a la problemàtica i
establir una Taula pel seguiment de les afectacions
on hi hagi representats l’administració, propietaris,
experts i la indústria. Potser seria ara el moment
de plantejar estructures flexibles i repartides pel
territori que iniciïn la vigilància i la lluita contra
plagues i malures just en el seu inici d’afectació,
de manera que no tinguem la sensació que anem
a remolc de les afectacions i que només s’actua
per eliminar els “danys visuals i paisatgístics” dels
arbres morts.

Nota de la família Massaneda en agraïment a les mostres de condol rebudes dels/de les socis/es per
l’òbit de Miquel Massaneda, president del Consorci Forestal de Catalunya entre els anys 1993 i 2000
La família Massaneda agraeix de tot cor les mostres de condol i afecte rebudes
dels amics del Consorci Forestal. Ens sentim molt recolzats.
Es un honor formar part d’aquesta gran família.
Moltes gràcies!
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L’afectació de la plaga
Matsucoccus feytaudi en el pi marítim.
Mesures de prevenció i lluita

la península es poden trobar unes 10 espècies de
caparretes associades als pins, destacant els gèneres
Leucaspis (L.pusilla, L.pini i L.lowi), Palaeococcus
(P.fuscipennis) i Matsucoccus (M.pini i M.feytaudi).
Josep M.
Tusell
Enginyer
de Forests.
Responsable
tècnic del
CFC

Josep M.
Riba
Biòleg,
assessor
fitopatòleg

David Meya
Enginyer de
Forests. Cap
de la Secció
de Boscos
i Recursos
Forestals del
DARP a Girona

Àlex Muñoz
Enginyer de
Forests. Cap
de l’Àrea
d’ajuts del
CPF

Introducció
En les masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster)
dels municipis gironins de la plana selvatana i zones
properes, a partir de 2010-11, es va detectar un atac
biòtic en que intervenen principalment la caparreta
del pi (Matsucoccus feytaudi) i perforadors (Tomicus
destruens i Ips sexdentatus). Aquest atac ha comportat
la mort o el debilitament d’unes masses que ja
presentaven poca vitalitat degut a les adversitats
meteorològiques succeïdes els darrers anys i a la
deficient estructura forestal, en general d’espessors
molt excessives.
Del 2014 ençà l’estat sanitari s’ha agreujat de manera
significativa, i les inspeccions fetes per tècnics del
Servei de Gestió Forestal (DARP) han confirmat la
presència abundant de M.feytaudi i altres insectes.
Cal recordar també els atacs greus que es van
documentar a partir del 1958 al departament de
Var (SE de França, on durant 1960-70s van quedar
afectades unes 120.000 ha), i posteriorment a la
Ligúria (1970s-80s), Còrsega (1994) i la Toscana
(1999). A partir del 2000 es detecten danys a l’interior
de València, i posteriorment a la Sierra de Baza
(Granada), on a finals del 2016 es va estimar la mort
d’uns 100.000 pins.
El pi marítim pot ser atacat per diverses plagues, com
són els insectes perforadors (Ips, Tomicus i Dioryctria),
els defoliadors (Thaumetopoea, la processionària del
pi) i els picadors-xucladors (pugons i caparretes). A

A nivell mundial estan citades unes 40 espècies de
Matsucoccus, però en l’àrea mediterrània hi ha 3 espècies:
a) M.pini, que viu sobre Pinus sylvestris, P.uncinata
i P.mugo,
b) M.josephi que viu sobre P.halepensis i P.brutia, i
c) M.feytaudi que viu únicament sobre P.pinaster i
està present a Portugal, Espanya, França, Còrsega,
Itàlia i Àfrica del Nord (Marroc, Algèria i Tunísia).

Com és l’insecte?
adult-mascle: de 2 mm i amb la típica forma d’un
insecte alat, amb 2 antenes i 6 potes llargues;
l’abdomen acaba amb un llarg plomall de pèls
blancs que el fa molt característic.
adult-femella: de forma allargada (3-5 mm),
amb el cos tou, flexible i segmentat, de color
marró (desenvolupa un ovisac cotonós quan està
fecundada), amb 2 antenes i 6 potes petites, però
sense ales.
nimfes: presenta metamorfosi incomplerta;
les primeres nimfes (0,5 mm) són mòbils, amb
antenes i potes; el 2n estadi (o cist) viu fixat,
sense potes, ni antenes, és de color marró fosc,
amb cutícula dura, de forma subcircular (fins a
2,5 mm), però variable segons les pressions de
l’escorça del pi.

Biologia
El DARP, amb la utilització de trampes de cola amb
atraients feromonals, està fent un seguiment sobre
la corba de vol dels adults mascle; imprescindible
per conèixer la fenologia de l’insecte, adaptar-lo
a la climatologia local i establir les limitacions als
treballs. A més a més, amb la col·locació de trampes
i el seu seguiment es pot conèixer l’evolució de les
poblacions i la seva distribució.
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Així, s’ha pogut constatar que el vol dels mascles pot
començar a finals de desembre i allargar-se fins a
març. Després de l’aparellament, les femelles s’amaguen en les esquerdes de l’escorça del pi i poden dipositar fins a 350 ous dins d’un ovisac cotonós blanc,
molt típic; les primeres nimfes apareixen uns 30 dies
després. Aquest estadi larvari és la fase mòbil i el
principal moment de dispersió de la plaga, i és quan
es produeix la contaminació d’altres pins no atacats,
fet que aconsella limitar el moviment de troncs. El
vent i alguns animals com els ocells, com succeeix
amb altres caparretes, són els principals agents de
dispersió.
Després, aquestes primeres nimfes es fixen i s’alimenten del càmbium subcortical (a nivell de les esquerdes
de l’escorça) com a insecte xuclador. El segon estadi
larvari apareix fins setembre, el qual donarà lloc a les
femelles; en canvi, els mascles patiran 2 mudes més,
passant pels estadis de prepupa i pupa.

Símptomes, senyals i danys associats
Els símptomes sospitosos de la presència d’atacs de
caparreta són el degoteig d’exsudats fins de resina
(regalims de resina cristal·lina) que no cal confondre amb els atacs de l’eruga perforadora Dioryctria
(regalims de color ja que la resina apareix barrejada
amb serradures de fusta), ni els atacs de fongs com
Diplodia i similars. En canvi, els senyals evidents dels
atacs són la presència, en les esquerdes de l’escorça
del pi, de:
a) els típics cists semicirculars negres (nimfes del
2n estadi),
b) els ovisacs cotonosos blancs (femelles amb ous), i/o
c) els puparis blancs dels mascles.

Fotografia 1. Colònia d’uns 50 cists ben visible quan
es retira l’escorça

Fotografia 2. Detall d’un adult mascle

Com a insecte picador-xuclador, provoca danys en el pi:
a) per les perforacions a nivell de l’escorça interna i
del floema,
b) per la ingesta de saba i
c) per la injecció de toxines salivals durant la seva alimentació; aquestes accions poden comportar la seca
del càmbium (teixit vital de l’arbre).
Atacs significatius i continuats en el temps comporten als pins una pèrdua de vigor, clorosi foliar, seca de
fullam i brancam. Finalment, els pins més dèbils són
susceptibles als atacs de perforadors (Scolytinae, com
Ips sexdentatus i Tomicus destruens, i Cerambycidae)
i acaben morint.

Què s’ha fet?
Arrel de la problemàtica detectada en les masses de
pi marítim es va impulsar un grup de treball sobre el
decaïment d’aquesta espècie amb l’objectiu de proposar mesures de control i lluita i evitar o reduir, en
la mesura del possible, la dispersió del Matsucoccus,
limitar els danys i controlar la proliferació d’insectes
secundaris perforadors. Un altre objectiu del grup
consisteix en buscar alternatives a les masses de pinastre actuals, ja sigui afavorint la resistència natural
o la plantació de procedències menys sensibles.
Aquest grup de treball, format pel Consorci Forestal
(CFC), el Centre de la Propietat Forestal (CPF), el
Departament d’Agricultura (DARP, mitjançant el
Servei de Sanitat Forestal, els Serveis Territorials de
Girona i Forestal Catalana) i el Cos d’Agents Rurals
(CAR) es va reunir ja el març de 2016 i es varen visitar finques de la Selva afectades i es van començar
a elaborar orientacions de les actuacions necessàries per evitar la dispersió i l’increment d’afectació.
També es va elaborar una primera cartografia de les
zones afectades fins aquell moment i es va acordar
que l’any següent (març 2017) s’instal·larien trampes
amb atraients feromonals per determinar l’abast de
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la zona afectada. L’any 2011 la superfície del focus
inicial era d’unes 400 ha i en un radi de 15 km el potencial d’afectació és de més de 5.500 ha.

Procedència
Tamjoute
Cuenca
Var (Resistent)
Var (Sensible)

Diferència significativa
a
b
c
c

Fotografia 3. Els participants durant la visita del dia 17
d’abril de 2017 als boscos de la Selva.
Figura 1. Mapa de les masses de pinastre existents en un
radi de 5, 10 i 15 km des del focus inicial (Font: CPF).

Amb l’objectiu de conèixer de primera mà l’experiència francesa per a la gestió dels atacs, el CFC i el
Centre Regional de la Propietat Forestal (CRPF) d’Occitània van organitzar una trobada a la Selva el març
de 2017, entre el Grup de Treball català i experts
francesos del Departament de Sanitat Forestal (DSF).
Durant la visita es va comprovar que les afectacions
per Matsucoccus ja eren ben visibles en un radi de 15
km del focus inicial i també el bon funcionament de
les trampes amb atraients feromonals. També es va
abordar la dinàmica de l’insecte i la prevenció i lluita amb mesures silvícoles i biològiques amb la possible presència natural de depredadors. Així mateix
vam conèixer les plantacions experimentals fetes a la
Provença amb diferents procedències de pi marítim
amb l’objectiu d’establir la sensibilitat de totes elles
davant dels atacs de la caparreta.
El juny de 2017 el CFC es va desplaçar fins a la zona
del Var per visitar, entre d’altres, la plantació experimental de “La Gourre”, realitzada en terreny àcid,
amb una qualitat d’estació molt pobre i amb una
edat de 20 anys. En aquesta parcel·la es veu l’índex
d’afectació de Matsucoccus per les diferents procedències, l’estat vegetatiu i la conformació dels arbres.
A més de la bona conformació dels troncs dels peus
de la procedència marroquina Tamjoute, una de les
conclusions és que aquesta és la menys atacada pel
Matsucoccus.

Fotografia 4. Visita a la parcel·la de pins de procedència
Tamjoute a la parcel·la de La Gourre.

Com a resultats del dispositiu de 2017 realitzat a
Catalunya, es pot afirmar que:
a. S’ha comprovat una alta efectivitat dels atraients feromonals sintetitzats pel CSIC, que permet la captura de mascles adults.
b. S’ha confirmat la presència de Matsucoccus en
32 dels 41 municipis mostrejats (99 trampes).
c. S’ha caracteritzat la fase de vol dels mascles
adults (6 trampes), amb desplaçament respecte
a l’observat a València i la Provença. La corba de
vol té el seu pic a mitjans de febrer (inici del mostreig en el 2017) i s’estén fins a primers d’abril.
El pic de les ninfes mòbils és al març-abril-maig.
d. S’han fet observacions sobre la resta de fases
del cicle biològic, com són la posta, naixement de
nimfes i desenvolupament, que continuen durant
el 2018 per poder caracteritzar millor el cicle en
les nostres condicions.
e. S’ha confirmat la presència a les trampes de
2 depredadors de ninfes: Hemerobious stigma i
Elatophilus nigricornis.
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quan semblen ser més
sensibles els pins) i als
factors edàfics que necessita el pi marítim, evitant les pitjors estacions.
b) aplicar unes bones
pràctiques silvícoles que
afavoreixin el vigor i el
creixement dels pins,
amb aclarides selectives
i preventives, eliminant
els pins amb escorça més
fina, i
c) limitar, el màxim possible, el moviment de troncs
de pi marítim del bosc
afectat a altres punts, especialment durant la fase
mòbil de la plaga.
Figura 2. Mapa del mostreig per a Matsucoccus en funció
de si es van capturar (positiu, en verd) o no (negatiu, en
vermell) individus.

Durant la primavera del 2018, el DARP a banda de
continuar el mostreig, ampliant-lo a zones limítrofes,
ha realitzat una plantació experimental a la finca de
Ca n’Olivé (Maçanet de la Selva), amb una desena de
procedències, inclosa la Tamjoute, per assajar la seva
resistència/tolerància als atacs de Matsucoccus i la
seva adaptació a les nostres condicions climàtiques.

Diagnosi dels atacs i mesures de control
L’experiència recollida d’altres zones afectades per
aquest decaïment, apunta, després d’una primera fase
d’instal·lació, a una clara davallada en l’estat de vigor
dels arbres, cosa que els fa molt més susceptibles a
patir atacs d’insectes; un dels primers patògens que
intervindrien en l’espiral de decadència del pi marítim
seria la caparreta Matsucoccus.
Aquesta debilitat dels pins s’agreuja amb la sinèrgia
de diversos factors, com poden ser una baixa qualitat
del sòl, una gestió silvícola deficient/incorrecta i una
meteorologia adversa pels arbres (altes temperatures,
baixes precipitacions/humitats, que a la vegada són
beneficiosos per a la plaga). Les fortes sequeres estivals dels últims anys i el canvi climàtic no farien més
que empitjorar encara més aquesta situació.
Amb aquests condicionants, es recomana:
a) realitzar les plantacions d’acord amb els condicionants climàtics (especialment a 20-30 anys,

Actualment els atraients feromonals estan en fase
d’experimentació; es pot fer un seguiment de les
poblacions de l’insecte amb les trampes, però el
trampeig massiu no és possible. Pel que fa al control
natural de la plaga, destaca la presència d’insectes
depredadors, com la xinxa Elatophilus nigricornis,
el neuròpter Hemerobius stigma i alguns coleòpters
(Iberorhyzobius rodensis [marieta], Malachiomimus
pectinatus i Aplocnemus raymondi).

Aspectes legals
La legislació sectorial vigent defineix les obligacions
dels diferents actors en matèria de sanitat forestal,
concretament la Llei 6/1988, Forestal de Catalunya
(art. 29 i 30) i la Llei estatal 43/2003, de Monts (art.
53 i 68).
D’una banda, s’estableix l’obligació per part dels propietaris afectats de comunicar formalment aquest fet
a l’administració forestal, i els atribueix la responsabilitat en primera instància d’emprendre els tractaments necessaris, per als que caldrà establir un règim
d’ajuts. Subsidiàriament la responsabilitat recau en
l’administració, i la propietat ha de facilitar la realització de les actuacions que aquesta promogui.
Així mateix l’administració pot establir mesures
d’obligat compliment i sancionar la manca de col·
laboració o ocultació deliberada d’informació. Cal
recordar que l’assistència tècnica als afectats és gratuïta en qualsevol cas.
El 24 de febrer de 2017, la directora general de
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Forests declarava d’interès fitosanitari les actuacions silvícoles de control de Matsucoccus feytaudi, en
27 municipis de la Selva i el Gironès. Amb les noves
dades obtingudes durant el mostreig de 2017, el 2
de febrer de 2018 s’ha efectuat una nova declaració
que amplia l’àmbit territorial a les comarques de la
Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Vallès Oriental i
el Maresme. Així mateix, una nota tècnica determina
unes mesures obligatòries i unes recomanacions per
als anys posteriors i de silvicultura preventiva.
Mesures obligatòries
1. Durant els mesos de març, abril i maig no es poden
realitzar aprofitaments o treballs en les masses forestals afectades, ja que en aquesta època es pot afavorir la dispersió de larves de Matsucoccus feytaudi, en
estar en una fase que és mòbil.
Atès que el risc d’expansió o intensificació dels danys
d’aquest organisme pels moviments de fusta a l’interior de les zones que ja estan molt afectades és poc
rellevant, excepcionalment es podran realitzar aprofitaments o treballs silvícoles en 10 municipis, sempre que es declari que una empresa transformadora
situada dins de la zona rebrà i pelarà o estellarà els
troncs en menys de dues setmanes des de la tallada i que s’apliquin mesures específiques (desinfecció
dels camions, etc.). Aquest nucli de màxima afectació inclou els municipis d’Anglès, Bescanó, Brunyola,
Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Massanes,
Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils i Vilobí
d’Onyar.
2. Entre els mesos de juny i novembre (ambdós inclosos) es poden realitzar treballs, però s’haurà d’enretirar o triturar tota la fusta de més de 10 cm de
diàmetre en menys de tres setmanes, per evitar la
propagació de perforadors (Ips sexdentatus). Si es
formen piles de biomassa i han de romandre durant
aquest període en terreny forestal, únicament podran
ser-ho en forma d’estella.
3. Entre desembre i febrer es poden realitzar treballs i acumular fusta al bosc
sempre que, a data 28 de febrer, tota
la fusta de més de 10 cm de diàmetre
sigui retirada o triturada.
Només es poden obviar aquestes limitacions en el cas de tallar pins que ja
siguin morts i secs; en aquest cas, només cal trossejar les restes de qualsevol
diàmetre i deixar-les esteses.
La propietat i/o l’empresa que realitzi

els treballs posarà en coneixement de les indústries
o de les empreses que treballen amb biomassa que
aquesta fusta prové d’una massa forestal afectada.
Recomanacions
Per tal de limitar la intensitat i l’extensió de l’afectació de les pinedes molt afectades (>20% dels arbres
amb símptomes importants) es recomana:
1. Fer una gestió forestal que tingui com a objectiu
la formació d’un bosc mixt de marítim, alzina, alzina
surera, roure i pi pinyer, segons les espècies presents i
de com regeneri la massa un cop feta la tallada arreu.
2. Tallar arreu tot el marítim i respectar o seleccionar,
segons la densitat, els millors peus presents d’alzina,
alzina surera, pi pinyer i roure. Les ferides provocades
en l’aclarida de millora esdevenen un risc, en augmentar la capacitat atraient per als perforadors dels
arbres ferits i, per tant, poden esdevenir nous focus
de cria potencials. Cal evitar al màxim la generació
de ferides i, si un arbre resulta molt lesionat, s’haurà
d’enretirar.
Si passats 5 anys després de la tallada arreu, les masses no han regenerat naturalment, caldrà fer plantació.
En pinedes no tant afectades (<20% dels arbres amb
símptomes importants) les recomanacions són potenciar els arbres més vigorosos i amb escorça més
gruixuda, més resistent a la perforació dels insectes.
Cal realitzar aclarides amb un clar objectiu de millora
i extreure peus afectats, dominats i debilitats.
Aquestes mesures s’inclouen com a condicions especials en les autoritzacions i resguards de comunicacions
emeses pels serveis territorials del DARP o pel CPF (segons si es disposa o no d’IOF vigent).
En altres països afectats s’han adoptat disposicions
força estrictes per part de les administracions. Així, la
normativa vigent a Itàlia (decrets ministerials de 1996
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i 2016), estableix mesures de lluita obligatòria amb
despeses a càrrec de la propietat mitjançant dues
aclarides sanitàries l’any i la destrucció o tractament
immediat del material infectat. Es limita el transport
al període entre l’1 de juliol i el 31 gener, i es permet
la comercialització únicament de fusta en roll prèviament escorçada. A la regió de la Toscana (2006) també s’han declarat mesures obligatòries més detallades
pel que fa a l’execució dels aprofitaments.
A Còrsega (Ordre Prefectoral de 1997 modificada el
1998) el transport de fusta amb escorça provinent de
les zones delimitades es pot fer únicament del 30 de
juny a l’1 de gener.

Ajuts per a la restauració del potencial forestal de les zones afectades per danys biòtics

Taula 1. Superfície i import atorgat per la Tallada de
vegetació afectada i tractament de les restes de Pinus
pinaster. Any 2017.
Municipi

Superfície (ha)

Import (€)

Anglès

30,1

24.996,85

Bescanó

80,06

35.542,33

Brunyola

63,51

45.665,18

Caldes de Malavella

13,7

13.015,00

Llagostera

8

7.600,00

Riudarenes

35,99

24.833,10

Santa Coloma de Farners

5,5

4.746,50

Vidreres

7,5

7.125,00

Vilobí d’Onyar

27,74

22.444,24

Total

272,1

185.968,20

En aquest context d’afectació, es va creure oportú dotar una línia d’ajut per fomentar l’extracció i retirada
dels arbres afectats, amb l’objectiu de reduir l’avanç
de la plaga i minimitzar-ne l’impacte.
La línia d’ajut que es va dotar des del CPF va anar
dirigida a les finques forestals de titularitat privada
i s’emmarca dins del Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014 – 2020.
El 20 de març de 2017 es va publicar la convocatòria
dels ajuts per a la restauració del potencial forestal. El
concepte subvencionable va ser la tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en
masses de pi marítim amb un grau d’afectació superior al 20% dels arbres existents dins la zona afectada.

Fotografia 5. Zona de treballs executats i certificats,
s’han deixat en peu els arbres més vigorosos i s’han tallat
tots els afectats o poc vigorosos (Font: CPF).

Dades dels ajuts per a la restauració del potencial
forestal 2017
La convocatòria d’ajuts es va resoldre el 8 de juny de
2017, per un import total de 185.968,20 euros, que
va correspondre a tots els expedients subvencionables
amb una puntuació superior a 45 punts.
Un cop resolta la convocatòria es van començar a
executar els treballs seguint els criteris tècnics establerts, i a la tardor ja se’n van poder certificar alguns.
El termini per finalitzar-los era el dia 28 de febrer de
2018.
D’acord amb la nova declaració oficial, durant el mes
de març s’ha tornat a publicar convocatòria d’ajuts
corresponent a l’any 2018, que està dotada amb el
mateix pressupost i els mateixos criteris econòmics i
de selecció que la campanya anterior.

Fotografia 6. Detall estat de la massa després dels treballs executats (Font: CPF).
Més informació: http://www.forestal.cat/web/arees/plagues
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Les 45 hectàrees plantades pel Consorci Forestal de Catalunya
l’any passat estalviaran 21.000 tones de CO2 a l’atmosfera
Aquesta quantitat, que s’assolirà sobretot amb coníferes, equival a la petjada de carboni
d’un passatger que fes quatre voltes al món en avió
A través de la Cooperativa Forestal de Catalunya, al
llarg de l’any passat els socis del Consorci Forestal de
Catalunya van plantar 43.000 arbres d’espècies forestals a les seves finques, especialment coníferes de
les varietats radiata i douglas. Al llarg del seu cicle
de vida aquests arbres absorbiran fins a 21.000 tones de CO2 que no aniran a l’atmosfera, contribuint
d’aquesta manera a retirar una bona quantitat de gasos causants de l’escalfament del planeta que l’activitat humana envia a l’atmosfera cada any. Això és
possible gràcies a l’absorció de CO2 que fan els arbres,
que es queden amb el carboni de la molècula per utilitzar-lo en forma de carbohidrats durant el seu procés de creixement. Així, els àtoms de carboni queden
fixats a la fusta dels arbres, ajudant a retirar l’excés
de gasos a l’aire que provoquen l’escalfament global
del planeta.
La xifra d’arbres plantats durant la temporada 20162017 representa un 29% d’increment respecte a
la campanya anterior, quan es van plantar prop de
34.000 arbres.
Aquestes tones de diòxid de carboni equivalen a la
petjada de carboni que emetria un passatger fent
quatre voltes al món en avió, tenint en compte els
gasos que s’emeten amb aquest mitjà de transport,
o també és equivalent a la petjada provocada pel

consum elèctric en un any de 15.100 llars. Aquesta
quantitat de carboni és el total que fixen els arbres
durant tot el seu cicle de vida, tot i que és durant els
seus primers anys de creixement quan en fixen més.

L’any passat els socis del Consorci van plantar sobretot tres varietats de conífera (radiata, douglas i marítim) i alzina, seguits per la noguera i el cirerer. Des
del Consorci som conscients que les noves plantacions poden ser un actor important per les reduccions
de gasos d’efecte hivernacle, tot i que la major part de
l’èxit ha de venir per la reducció global de les emissions de diòxid de carboni.
Aquestes plantacions són el punt de partida d’una activitat que genera una matèria primera renovable, de
proximitat i que suposa un incentiu per a l’economia forestal generant llocs de treball i riquesa en zones rurals.

ALERTA FORESTAL, una nova eina per analitzar l’estat de salut dels boscos catalans
El Consorci col·labora amb aquesta nova iniciativa del
CREAF per tal que la societat informi sobre com veu la
salut dels boscos a través d’imatges. L’objectiu d’ALERTA FORESTAL  és analitzar l’estat de salut actual dels
boscos catalans i preveure per mitjà de models de simulació com seran aquests boscos en el futur.
Tots els ciutadans, experts o no en temes forestals,
poden unir-se a aquesta comunitat activa per enviar
fotos d’incidències que detectin al bosc i ajudar així a
recollir dades sobre els fenòmens que afecten la salut
dels nostres boscos (plagues, sequeres, ventades, etc.).
La mateixa plataforma ajuda a reconèixer les principals espècies d’arbres i a valorar l’estat de salut del
bosc en relació a cada alerta.

Des del CREAF, en funció del que estigui passant al
bosc, faran crides a participar en diferents alertes al
llarg de l’any.
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Quality Suber és protagonista al Fòrum Andalús del Suro
El passat 7 de març es va celebrar a Jerez de la Frontera
(Cádiz) la segona edició del Fòrum Andalús del Suro.
El Secretari General del Consorci, Joan Rovira, hi va
presentar el model de Quality Suber, com un exemple
d’estructuració del sector surer, i de dinamització i
valorització de les finques amb suro de casa nostra.
Aquesta trobada estatal s’organitza per afavorir les
relacions entre productors i transformadors de la indústria surera.

Què ens cal per adaptar la gestió dels boscos al canvi climàtic?
trobada, organitzada per la plataforma europea que
promou els projectes LIFE, es va fer a Madrid i Joan
Rovira hi va participar en qualitat de representant
de l’ARCMED, per portar-hi la veu dels propietaris
forestals.
En el marc de la mateixa trobada, Francisco
Carvalho (AMORIM) va fer una exposició del projecte Life+SUBER, escollit com a projecte d’interès per
contribuir a la millora de les suredes.

El Consorci va participar el passat 13 de març en
una trobada amb experts a nivell de la Unió Europea
per trobar algunes respostes a aquesta pregunta. La

A la trobada s’hi van debatre mesures per enfortir la
capacitat de recuperació dels boscos i zones agrícoles de l’arc mediterrani, una regió especialment
vulnerable als efectes de l’escalfament global del
planeta.

El Consorci Forestal entra a formar part del Consorci de les Gavarres
El Consorci Forestal de Catalunya ha entrat a formar
part com a membre de ple dret del Consorci de les
Gavarres. L’acord es va prendre al consell plenari celebrat el 4 de desembre, en el qual es va presentar el
programa d’accions previstes pel 2018 i es va donar el
tret de sortida al programa Gavarres 2025.
El Responsable Tècnic del CFC, Josep Maria Tusell, va
explicar les línies de col·laboració amb què es pot donar suport al Consorci de les Gavarres.

Promovent l’educació forestal a les escoles
Seguint amb la nostra línia de divulgació i educació
forestal, des del Consorci vam acompanyar, el passat
mes de febrer, a l’escola forestal Rubió i Tudurí de
Barcelona a diferents boscos de Vilobí d’Onyar, Santa
Coloma de Farners (La Selva) i Estanyol (Gironès).
L’objectiu d’aquestes visites és donar a conèixer als
estudiants la realitat dels boscos de Catalunya i els
beneficis de la gestió forestal.
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El Consorci treballa pels boscos de Catalunya al Parlament
Europeu
Representants del Consorci es van reunir amb l’Eurodiputat Francesc Gambús per presentar-li diversos
projectes d’àmbit europeu que s’estan duent a terme,
i per parlar de temes d’actualitat com el desenvolupament de l’economia forestal com a part de l’estratègia europea per fomentar la bioeconomia.
En el transcurs de la trobada se li van explicar els
avenços del programa Life+ Suber, liderat pel
Consorci i que promou l’adaptació de la gestió de les
suredes en el context de canvi climàtic i el control del
corc del suro.

Al·legacions a l’Ordenança de tala d’arbres de Palau de Santa
Eulàlia
El Consorci Forestal ha presentat al·legacions a l’acord
del Ple de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia (Alt
Empordà), pel que s’aprova inicialment l’Ordenança
de tala dels arbres en terrenys forestals del municipi.
Des del Consorci sempre hem defensat la simplificació administrativa en la gestió forestal i intentem evitar incompetències entre diferents administracions.

Participem als
Consells de Caça
Els CFC ha participat en els diferents
Consells de caça de Catalunya on s’ha
tractat la nova ordre de vedes de la
propera temporada i s’han repassat
les captures dels anys anteriors.
El Consorci es manté ferm en la seva
demanda de mesures de control sobre la fauna cinegètica per evitar
danys a les finques privades, així
com a les zones de seguretat dels
diferents municipis.

En ocasions, i amb la voluntat de ser útils als seus
municipis, des del món local es vol actuar en competències que no els pertoquen i es proposen mesures i
criteris tècnics que poden causar perjudicis als propietaris forestals.
Amb les al·legacions demanem que es deixi sense
efectes l’acord del Ple.
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La permuta.

Un simple intercanvi?

Àlex Serrahima
Advocat i membre de la Junta de
Govern del CFC

La permuta es defineix com
un contracte pel qual, cadascú dels contractants s’obliga
a donar una cosa per a rebre’n
una altra. És, per tant, un intercanvi de drets de propietat.
Es diferencia del contracte de
compraventa perquè la seva
lògica és la del troc (“trueque”
en castellà), i no el pagament
d’un preu determinat a canvi
d’alguna cosa.

Existeixen diverses modalitats de permuta. No obstant, la que interessa més a la propietat forestal és la
permuta de terrenys rústics.

La permuta de terrenys rústics
Aquesta és la modalitat més generalitzada entre propietaris forestals. Tot i que actualment és una figura
força en desús, és una eina més que possibilita l’intercanvi de terrenys o finques senceres entre propietaris.
Si el que es pretén permutar és un tros de finca, en
necessitarà segregar-la de la finca principal. Així,
quan s’acudeix a la Notaria per a formalitzar la corresponent escriptura es requerirà que prèviament, o
en el mateix moment, es tramiti un expedient de segregació del tros de finca que es pretén intercanviar.
Per a les segregacions cal recordar l’edició 133 de la
revista Catalunya Forestal.

Què s’ha de fer?

plànols els faci un tècnic (enginyer o topògraf), i els
acompanyi amb uns arxius GML, ja que la Notaria i el
Registre de la Propietat ho requeriran.
També es pot utilitzar la cartografia cadastral, però
només quan coincideixi de forma precisa tot el perímetre de la partió real a permutar, cosa que malauradament no sempre és així.
A partir d’aquí, caldrà atendre que els dos trossos a
permutar tinguin aproximadament el mateix valor. Si
un tros té més preu que l’altre, l’únic requisit que hi
ha és que no superi el valor fixat per al terreny de menor valor. En altres paraules, el que es pagui de més
a més per a equiparar valors, no pot superar el preu
del terreny que es permuta, ja que sinó es desvirtuaria
la seva naturalesa, i ens trobaríem davant d’un clàssic
contracte de compraventa.

El resultat
Una vegada acordada la superfície a intercanviar-se
i el seu valor, serà necessari acudir a una Notaria per
tal de preparar la corresponent escriptura. Una vegada
formalitzada, aquesta esdevindrà el títol de propietat
de cadascún dels dos propietaris, i es podrà anar a inscriure en el Registre de la Propietat.

Es paguen impostos?
Sí. Abans d’inscriure la permuta al Registre de la Propietat caldrà efectuar el pagament dels corresponents
impostos. S’aconsella fer números abans de formalitzar una permuta, ja que la càrrega tributària és considerable.

En cas que dos propietaris es posin d’acord en intercanviar-se una superfície de terreny rústic, en primer
lloc serà necessari delimitar ben bé els trossos de finca que es volen permutar.

Tota permuta tributa al 10% del valor que se li assigni
a cadascuna de les peces de terreny a bescanviar, en
concepte d’Impost de Transmissions Patrimonials. Per
tant, cada permutant haurà de liquidar el 10% del valor de cada terreny que s’intercanvien.

Per això, resultarà necessari una cartografia detallada, amb coordenades GPS, que il·lustri ben bé
les dues superfícies en qüestió. En cas que aquests
trossos s’hagin de segregar és important que aquests

Alhora, en cas que el terreny s’hagi de segregar de la
finca registral, la segregació tributarà a l’1,5% per Actes Jurídics Documentats. Només haurà de fer front
a aquest impost qui hagi de segregar per a permutar.
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D’altra banda, si un dels propietaris, o els dos, volen
lliurement incorporar la finca permutada a cadascuna
de les seves finques registrals, es tributarà al 1,5%
més per tal de poder inscriure l’agregació o agrupació
corresponent.
Finalment, caldrà tenir en compte les demés despeses associades, com són els honoraris de gestió dels
impostos, els honoraris i aranzels Notarials, els del
Registre de la Propietat, i els de l’enginyer que hagi
elaborat els plànols en qüestió.

Hi ha beneficis fiscals?
Sí. Estaran exemptes de l’Impost de Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (o l’Impost
sobre el Valor Afegit, en cas que permutin empreses),
les permutes voluntàries de finques rústiques, quan
un dels permutants, com a mínim, sigui titular d’una
Explotació Agrària Prioritària.
Per aquest únic cas es requerirà indicar a l’escriptura
en qüestió que la permuta es fa per a eliminar parcel·
les enclavades, suprimir servituds de pas o reestructurar les explotacions agràries. Alhora, caldrà una autorització especial del Departament d’Agricultura de
la Generalitat de Catalunya.
Malauradament, aquesta exempció va molt encaminada només per als agricultors a títol principal, i no
per als propietaris forestals. Tanmateix convé tenir-la
present, per un cas es pugui accionar.

Què passa si el terreny a permutar està
arrendat?
Si el terreny objecte de permuta no està arrendat, es
farà constar aquesta situació a l’escriptura pública en
qüestió.
Si està arrendat caldrà vigilar als drets d’adquisició
preferent que preveu la normativa d’arrendaments
rústics. Així, l’actual normativa d’arrendaments rústics preveu que l’arrendatari pot exercir el dret de
tempteig i retracte sobre el terreny susceptible de
permuta i que té arrendat, excepte:
Si la permuta es fa amb un copropietari indivís
de la finca.
Si la permuta es fa a favor del cònjuge, ascendent, descendent o parent fins a segon grau
(avis, germans o néts).
Si la finca té la qualificació urbanística de sòl
urbà o urbanitzable.

Si l’arrendatari té dret, i no concorren aquestes tres
excepcions, caldrà que el propietari permutant notifiqui la decisió de fer la permuta, el seu preu, l’altre propietari amb qui es fa la permuta, i les demés
circumstàncies perquè en el termini de dos mesos,
l’arrendatari pugui fer ús del dret de tempteig de la
peça de terreny a segregar i permutar.
Ara bé, si el propietari permutant no fa la notificació
indicada, o fa la permuta abans dels dos mesos indicats, o canvia les condicions de la permuta, l’arrendatari podrà exercir el dret de retracte en el termini
de dos mesos, des que en tingui coneixement.
Tot això és important tenir-ho en compte ja que
sinó, el Notari i/o Registrador ens poden bloquejar
la permuta fins que no es compleixi amb el què estableix la normativa d’arrendaments rústics (actual
Llibre VI del Codi Civil de Catalunya).

En conclusió
La permuta és una eina a l’abast dels propietaris.
Històricament s’havia utilitzat per part dels propietaris amb certa notorietat, perquè els mitjans de
desplaçament d’aquell temps eren més complexos
que avui en dia. Així, quan es rebia de dot o herència una finca allunyada de la casa pairal, existeixen
precedents de permutes de finques senceres.
Tanmateix, a dia d’avui només es practica davant de
peces
relativament petites de
terreny, ubicacions de les quals no
tenen gaire sentit
per a cap dels dos
propietaris.
En definitiva, encara que actualment “la permuta” sigui força
residual, a causa
també dels elevats impostos que
se’n deriven, sempre serà una eina
que tindrem a la
nostra disposició,
la qual podrem fer
servir, o no, segons si es donen
les circumstàncies.
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Què podem fer per adaptar

els boscos mediterranis
al Canvi Climàtic?

L

es projeccions climàtiques regionalitzades
a Catalunya basades
en els models climàtics globals en un horitzó temporal
que va fins a mitjan segle XXI
(Capítol 5 del TICCC, http://
cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/
Jordi Vayreda
tercer-informe-sobre-canviclimatic-catalunya/TERCER_
Investigador del
INFORME_CANVI_CLIMATIC_
CREAF
web.pdf) donen un senyal molt
robust d’augment de temperatura de +1,4ºC (+1,6ºC
a l’estiu) respecte al període de referència 1971-2000
(Calbó et al. 2015). Aquests increments podrien ser
més elevats a l’estiu als Pirineus (+1,9ºC). La precipitació, però encara amb una tendència incerta, apunta cap a valors d’un 10% més baixos a la primavera,
l’estiu i la tardor. Aquestes tendències seran encara
més acusades cap a finals del segle XXI. Però no només això, també s’espera que els fenòmens climàtics
siguin cada vegada més extrems (períodes de sequera
més perllongats, onades de calor més acusades, canvis en el règim de precipitació, amb pluges més intenses i acumulacions de precipitació més elevades).
D’altra banda, és ben conegut l‘abandonament de les
activitats forestals fruit sobretot de la baixada continuada dels preus dels productes forestals, i l’augment
dels costos de les actuacions. Com a conseqüència,
en les darreres dècades, s’està produint un canvi molt
accelerat del nostre paisatge. La superfície forestal arbrada, malgrat els incendis i altres pertorbacions, no
ha parat d’augmentar. Entre 1993 i 2009 la superfície
forestal arbrada ha augmentat en 130.000 ha/any, i
actualment ocupen més del 43% de la superfície de
Catalunya (Vayreda et al. 2016). Aquest augment ha
anat en detriment del conreus, com a conseqüència
del seu abandonament, però sobretot, dels matollars
que s’han anat convertint en boscos, encara joves i
molt vulnerables als incendis.

Com a conseqüència d’aquestes dues forces que actuen en la mateixa direcció, el bosc està canviant
molt ràpidament, alterant la seva estructura i funció.
Els boscos tenen menys aigua disponible i són cada
vegada més vulnerables. L’eixut porta directament a
mortalitat per sequera, i indirectament, en estar més
dèbils, estan més exposats a plagues devastadores. És
ben coneguda la provocada per Tomicus, un escarabat perforador que ha provocat la desaparició recent
d’una part important de les pinedes de pi pinyer del
Maresme.
Des de l’any 2010 el projecte DeBosCat, coordinat
pel CREAF per encàrrec del DARP i amb l’ajuda dels
Agents Rurals, està registrant de manera exhaustiva
les zones afectades per sequera. Aquesta informació
està sent molt útil per saber quines espècies arbrades
son més sensibles y quines zones geogràfiques són
més vulnerables (Chaparro et al, 2017). Amb el temps,
l’acumulació de coneixement i l’anàlisi de les dades
serà una eina molt útil per a la presa de decisions de
l’administració, gestors forestals i propietaris.

Fotografia 1. Bosc mixt de roure i pi roig afectat per
sequera fotografiat durant la campanya de DeBosCat de
setembre de 2016 (Autor: Cos d’Agents Rurals)

Malgrat les evidències que es van acumulant sobre
les conseqüències del Canvi Climàtic, encara no són
suficients per saber quines espècies seran més resistents al Canvi Climàtic i en quines condicions. Per po-
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sar una mica de llum, el projecte CanviBosc, dut a
terme pel CREAF i encarregat per l’Oficina de Canvi
Climàtic de Catalunya (http://canviclimatic.gencat.
cat/web/.content/home/actualitat/docs/informecanvibosc.pdf), va fer un recull molt exhaustiu de
les evidències científiques publicades dels impactes
observats de la sequera, els incendis i les plagues
sobre les principals especies arbòries de Catalunya.
Aquest treball, que va suposar el buidatge i digestió
de més de 500 articles científics, constata que hi ha
encara molt poca informació, i encara menys, concloent, per a determinades espècies, encara menys
sobre l’impacte de les plagues. Una darrera conclusió de l’estudi és que la literatura científica no és
precisament prolífica en aportar solucions de gestió
forestal d’adaptació al Canvi Climàtic més enllà de
solucions genèriques molt poc útils pel gestor.
Per tant anem acumulant coneixement però resolent poques preguntes, molt poc temps per aprendre i molts reptes que demanen actuar el més aviat
possible. Per tant, hem d’aprendre a gestionar el risc
davant d’una incertesa elevada definint molt clarament els objectius i adoptant les decisions de gestió
més adients incorporant molta flexibilitat en la seva
execució.

Principis generals a tenir en compte per
prevenir els efectes del Canvi Climàtic
Cal entendre el bosc com un ecosistema amb tots els
elements i compartiments. El bosc no només són els
arbres, sinó també els arbusts, el sòl, la fusta morta,
els microhàbitats generats pels arbres vells. Cal entendre que també és refugi per la fauna, és font d’aliment, proporciona suport a espècies epífites, etc.. En
definitiva cal fer una gestió que permeti mantenir una
estructura i una composició d’espècies que millori el
seu funcionament. Com més complex és el bosc més
completa és la xarxa de relacions entre espècies. Com
més connexions tingui més resistència o capacitat de
recuperació tindrà el bosc en front de les pertorbacions. La gestió ha d’assegurar la seva persistència i
assegurar que pugui complir totes les funcions.
Cal aprendre a gestionar el risc (sequera, incendis...)
i la incertesa, és a dir, el desconeixement que encara
tenim de quines espècies tindran opcions i quines seran més vulnerables en el futur. Fins i tot fent aquesta
gestió preventiva a molts indrets no es podrà garantir
que el bosc pugui seguir mantenint els béns i serveix
que produeixen perquè els esdeveniments climàtics
seran cada vegada més extrems i freqüents.

Orientacions de gestió per millorar l’adaptació al Canvi Climàtic
Que quedi clar que no hi ha cap recepta màgica ni orientació que asseguri la persistència dels nostres boscos
en el futur. No obstant, es poden donar algunes orientacions de gestió diferents i que a priori permetrien el
seu manteniment a curt i mitjà termini.
A continuació n’apuntem algunes:
Afavorir les espècies més ben adaptades. Tot i la
incertesa, si en boscos mixtes es veuen signes de
decaïment d’alguna de les espècies és raonable intervenir per afavorir i accelerar la seva substitució.
Davant del dubte de quina espècie podrà estar més
ben adaptada al Canvi Climàtic, com a principi de
precaució, caldrà afavorir la diversitat i l’heterogeneïtat. En general també és convenient afavorir
qualsevol espècie nova que surti espontàniament;
afavorir els boscos mixtes, millor si combina planifolis i coníferes; afavorir boscos que combinin
espècies amb trets funcionals diferents, que tinguin arquitectures de capçada diferents, diferent
tipus d’arrelament, port, longevitat, temperament
(combinar espècies de llum i tolerants a l’ombra).
Aquesta major diversitat es traduirà sovint en
una major productivitat (vegeu article Catalunya
Forestal: 131, 22-24) i una major resistència a pertorbacions o una millor capacitat de recuperació.

Fotografia 2. Fageda amb algun exemplar extrafuster
(Autor: Carles Batlles)

Allargar el torn, augmentar el nombre de classes diamètriques i mantenir arbres extrafusters.
Augmentar la diversitat estructural mantenint arbres de diferents mides fent gestió com a bosc irregular peu a peu o en bosquets. Allargar el torn és
una mesura de mitigació del Canvi Climàtic perquè
es manté segrestat i emmagatzemat el CO2 durant
més temps. Els arbres de mida gran poden gene-
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rar fusta de més valor afegit, segueixen mantenint
creixements elevats, les seves capçades ocupen
proporcionalment menys espai en relació a la seva
mida i tenen capçades més obertes deixant filtrar
més llum a través seu.
Mantenir arbres vells en declivi mal conformats
amb forats, escletxes, ferides, deformacions... aptes
per moltes espècies exclusives d’aquests microhàbitats. Però atenció, els arbres extrafusters dominants són més vulnerables perquè estan més exposats (ventades, llamps...), però una vegada morts, i
encara en peu, compleixen noves funcions generant
nous recursos i microhàbitats i, una vegada a terra, durant tot el procés de descomposició, que pot
durar molts anys, generar noves condicions favorables a moltes espècies exclusives, com per exemple
les larves dels coleòpters saproxílics (vegeu article
Catalunya Forestal: 133, 26-28).

Fotografies 4 i 5. Mantenir fusta morta de grans dimensions en peu o a terra, garanteix el manteniment
de microhàbitats essencials per les espècies saproxíliques
(Autor: Lluís Comas)
Fotografia 3. Exemplar adult de Rosalia alpina associada a boscos de planifolis amb fusta morta de grans
dimensions que es troba habitualment en boscos madurs (Autor: Lluís Comas).

Deixar les restes dels aprofitaments al bosc sobretot si la intervenció és intensa i el baix recobriment
de les capçades deixa molta superfície de sòl al
descobert. Ajuda a la infiltració de l’aigua, prevenint l’escorrentiu superficial i evita l’erosió del sòl
(calen 1000 anys de mitjana per generar 1 cm de
sòl); redueix la radiació directa del Sol i les pèrdues
d’aigua per evaporació directa; permet el reciclatge
de nutrients, sobretot les fulles i els branquillons,
que es van incorporant de nou al ecosistema. La
fusta de petita o grans dimensions va produint matèria orgànica de qualitat en diferents estadis de
descomposició que es va incorporant als horitzons
minerals del sòl augmentant la capacitat de retenció de l’aigua. Amb tot, és clau valorar el risc d’incendi per decidir, en cada cas, si es poden deixar les
restes al bosc. Si s’hi deixen i és combustible fi és
molt recomanable triturar-lo o tallar-lo a una mida
que permeti la seva ràpida descomposició. En canvi,
les restes gruixudes es poden deixar sense triturar.

Fer actuacions més lleugeres i més freqüents permet que el sòl estigui sempre protegit. Són recomanables rotacions entre 5 i 12 anys depenent de
l’estoc en peu i la productivitat. Tallar pocs arbres
suposa que es manté de mitjana una quantitat de
carboni emmagatzemat més elevada. Si s’altera mínimament el sòl, una intervenció forta que aporti
gran quantitat de matèria orgànica al sòl dóna lloc a
un augment sobtat de l’activitat biològica (augment
de la respiració heterotròfica dels fongs i bacteris del
sòl), que es manté fins que es torna als nivell basals
de matèria orgànica. Si a més s’altera el sòl mineral
hi ha també una pèrdua neta de matèria orgànica
en aquest horitzons alterant la seva estructura i reduint la capacitat d’emmagatzematge d’aigua. Des
del punt de vista del balanç de carboni, si l’aclarida
és forta i a més va acompanyada d’una forta alteració del sòl, el bosc es converteix en un emissor net
de CO2 durant els anys immediatament posteriors
a l’actuació perquè el segrest, conseqüència de
l’augment del creixement dels arbres, és menor a
l’emissió de CO2 producte de la descomposició de la
matèria orgànica.
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nerar fusta de qualitat), protectora (d’altres arbres
o del sòl, del vent...), refugi i aliment (biodiversitat),
millora genètica (productor de llavors), patrimonial
(arbre vell i gran, de forma pintoresca), etc.

Fotografia 6. Deixar les restes de la capçada d’un aprofitament de fusta pot ser una bona pràctica per protegir el
sòl de l’erosió i evitar pèrdua de nutrients (Autor: Lluís
Comas)

Fer selecció peu a peu. Decidir mantenir o eliminar
cada arbre en base de si està duent a terme algun
tipus de funció al bosc. Un peu pot complir varies funcions a la vegada. Com més gran i vell sigui
més en podrà complir. Les funcions poden ser molt
diverses: productiva (peu amb clara vocació per ge-

Gestionar el bé més escàs, l’aigua. S’ha d’evitar
la disminució de la disponibilitat d’aigua degut a
la menor precipitació i l’augment de l’evapotranspiració. Fer estassades i reduir la densitat de peus
fa augmentar la quantitat disponible per arbre
i és una solució efectiva per reduir l’impacte de
sequeres extremes, almenys a curt termini. Però
aquesta aclarida no hauria d’obrir excessivament
el vol del bosc ni alterar excessivament el sotabosc, perquè més llum significa més evaporació
directa. Més llum també pot suposar afavorir el
creixement del subvol fet que augmenta la quantitat de combustible d’escala augmentant el risc
de focs de capçada.
La majoria de les orientacions de gestió que s’han
apuntat aquí també milloren la biodiversitat i per
tant tenen un grau de coincidència important amb
les que apunta l’article publicat en el número anterior
d’aquesta mateixa revista (Catalunya Forestal: 134,
26-28). Proposo al lector que es llegeixi els dos articles i que en tregui les seves pròpies conclusions.
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Els boscos mixtos

Oportunitat per a l'adaptació al canvi climàtic
i foment de la bioeconomia: projecte life mixforchange

E

ls boscos mixtos a
Catalunya
ocupen
més de 535.000 ha
(40% de la superfície total de
boscos), aquest fet, tot i que
molts d´ells són incipientment
mixtos,
representa
una
oportunitat per avançar cap
Míriam Piqué
a un major grau de diversitat
del bosc i millora de la seva
Cap del Programa
de Gestió Forestal
adaptació al CC. És àmpliament
Multifuncional
conegut que boscos més
Centre de Ciència i complexos i biodiversos són
Tecnologia Forestal més resilients, doncs presenten
diferents mecanismes de
de Catalunya
recuperació o resistència a les
(CTFC)

Aquests models de gestió es caracteritzen per la
realització de:
Tallades de selecció amb reserva de peus vitals
llavorers, amb bon fenotip, de varies espècies
forestals i, especialment, de planifolis minoritaris,
però amb alt valor productiu i ecològic.
Obertures de diferents dimensions, adequades
a l´ecologia de les espècies, per a potenciar la
regeneració a l´espera i promoure la diversitat
d´espècies a escala de rodal.
Alliberació de peus joves de planifolis, mitjançant
aclarides selectives.
Promoció d´indicadors de biodiversitat (fusta
morta, arbres microhàbitat, etc.)

pertorbacions (sequeres, plagues, malalties, incendis,
ventades, etc.).
La gestió per a l’adaptació al canvi climàtic del bosc
mediterrani es basa, fonamentalment, en la reducció
de la competència, l´augment de la complexitat,
foment de l’adaptació genètica i reducció de la
vulnerabilitat als incendis forestals. La reducció
de la competència i l’augment de la complexitat
són mesures de clara aplicació a escala de rodal.
La reducció de la competència afavoreix una major
resistència a episodis d’estrès hídric i una major
capacitat de reproducció sexual. La complexitat,
entesa com diversitat a escala de rodal d’espècies
(masses mixtes) i d´estructures en dimensió vertical
(estrats) i horitzontal (mosaic) genera, d´entrada,
un sistema forestal més resilient i resistent a les
pertorbacions.
En el marc del projecte Life MixForChange
s´implementen models de gestió per promoure
la vitalitat, complexitat i diversitat dels boscos
Mediterranis Subhumits Mixtos, incorporant criteris
de “silvicultura d´arbre individual” (tree-oriented
silviculture), que consisteix en centrar els esforços de
gestió en els peus més vitals i de major valor futur
(econòmic, ambiental, etc.), i deixar la resta d’arbres
del bosc amb una gestió mínima, el que redueix
notablement els costos de gestió i incrementa la
proporció futura de fusta de qualitat.

Objectius del projecte LIFE MixForChange
El projecte té com a objectiu principal contribuir a l’adaptació i augment de resiliència del bosc
Mediterrani Subhumit Mixt davant el canvi climàtic,
afavorint la seva conservació i el manteniment de les
seves funcions productives, ambientals i socials.
Les principals tipologies forestals en les que es centra
el projecte són masses mixtes dominades per alzina
(Quercus ilex subp. ilex), altres quercínies (Quercus
pubescens, Q canariensis, Q petraea), castanyer
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(Castanea sativa) i pins (Pinus sylvestris, P. pinea).
Entre les espècies acompanyants, que puntualment
poden ser dominants, hi destaquen els planifolis amb
potencial per produir fusta d’elevada qualitat: cirerer,
freixe, blada, servera, moixera de pastor i perera, entre d’altres.

Els objectius específics del projecte són:
a) Desenvolupar i implementar nous models de gestió forestal en 164 ha de rodals pilot demostratius,
representatius del bosc Mediterrani Subhumit Mixt
a Catalunya. Aquests models han de permetre, per
una banda, fomentar l’adaptació al canvi climàtic
d’aquests boscos i per l’altra, incrementar la qualitat i
el valor afegit dels productes forestals.
b) Desenvolupar eines per integrar l’adaptació al canvi climàtic del bosc en la política i marc normatiu que
afecten a la gestió d´aquests boscos, tant a nivell municipal com de Catalunya.
c) Desenvolupar eines per enfortir l’economia lligada
als productes del bosc Mediterrani Subhumit Mixt,
que permetin augmentar la sostenibilitat econòmica
de la gestió a mig i llarg termini. Per exemple, protocols per a la caracterització de fusta en peu, catàlegs
de productes d’alt valor afegit, etc.

Aquest projecte té una durada de 5 anys (2016-2021) i hi
participen el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
(CTFC), coordinador del projecte, el Centre de la Propietat
Forestal (CPF) i les Associacions de Propietaris Forestals del
Montnegre i Corredor (APMC) i Serra de Bellmunt-Collsacabra
(APFSBE).

d) Transferir les tècniques implementades i eines desenvolupades als principals actors a nivell català, estatal i europeu, a través de publicacions tècniques,
activitats formatives, jornades i conferències.

El projecte LIFE MixForChange (LIFE15 CCA/ES/000060) és un
projecte finançat pel programa LIFE, línia Adaptació al Canvi
Climàtic.

Per a més informació: http://www.mixforchange.eu/ca/

caça

catalunyaforestal

22

Març de 2018

El foc...

infortuni o oportunitat?

Q

Francesc Còrdoba

uina relació hi ha entre el foc i les poblacions d’animals? Quina
lectura en podem fer des del
món de la gestió cinegètica?
Per què sempre hem considerat l’esdeveniment d’un incendi forestal com un flagell pels
nostres espais naturals?

Desteixir l’entrellat del significat ecològic que té un incendi
pel conjunt de l’ecosistema no
és pas una tasca menor ni senzilla. Amb els arguments que
Professor de l’Escola
desplegarem tot seguit preteAgrària i Forestal
de Santa Coloma de nem aportar una mica de claror a les idees preconcebudes
Farners
i reflexionar al voltant de les
oportunitats que ens brinda un foc forestal des de la
perspectiva de la gestió faunística, en general, i/o cinegètica, específicament.
Llicenciat en
Biologia i Postgrau
en Gestió i
Planificació Forestal

El foc indesitjable, el que casuísticament es produeix
per negligències, accidents, infortunis o amb premeditació i mala intenció, sempre s’ha associat a desastre. No obstant, i tenint en compte que el foc sempre
ha format part dels ecosistemes mediterranis, si l’entenem com a pertorbació pròpia, no deixa de sorprendre’ns el munt d’efectes positius que li podem atribuir. Les pertorbacions no són rareses, són un element
més dels sistemes naturals, sovint recurrents, i formen part de l’organització ecosistèmica. L’empremta
d’aquests episodis queda registrada en la memòria
genètica de les espècies que hi conviuen i evolucionen conjuntament. Per tant, comparativament considerat com a element desestabilitzador i com a força
pertorbadora, el foc seria assimilable a una plaga o
a l’entrada d’una espècie invasora, per posar algun
exemple. L’ecosistema que pateix una pertorbació intensa es troba en un estat transitori de canvi, això
sí, dràstic, no pas gradual. Un detonant que genera
fortes reaccions en les comunitats per restablir l’estabilitat perduda.
De mica en mica, d’ençà l’abandó del carboneig i el
despoblament del món rural en general, la recuperació per part del bosc de l’espai que havia perdut

ha estat progressiva. Aquest procés, a escala de país,
ha produït una catifa de bosc bastant homogènia i
forestalment desestructurada. Es tracta d’un paisatge que ha engolit els claps que anys enrere ocupava
l’activitat ramadera i agrícola. A poc a poc, el mosaic
de bosc, camps i pastures que caracteritzava el territori, en menys d’una centúria ha donat pas a una
expansió preocupant de bosc menut, orfe de gestió i
majoritàriament de propietat privada, que no afavoreix el manteniment de gran part de la biodiversitat
que acollia temps enrere.

Fotografia 1. Aparició de parets de pedra seca i feixes
després d’un incendi forestal (Montgrí)

Una de les moltes conseqüències de l’expansió forestal
Com era d’esperar, no sempre plou a gust de tothom;
aquesta situació conjuntural ecològica i econòmica
havia de tenir les seves contrapartides. Una de les repercussions més evidents pel que fa al món cinegètic
ha estat la notable proliferació del senglar (certament
la hibridació també hi ha contribuït) i el cabirol. Pels
que tenim memòria històrica i ja uns quants anys a
l’esquena, ens quedem astorats de veure com, comparant la situació d’ara amb la dels anys 60-70, s’ha
passat a un estat demogràfic preocupant. De tenir
una situació poblacional pràcticament inexistent a
excepció de la Vall d’Aran (com era el cas del cabirol)
o d’haver-n’hi molt poc (com era el cas del senglar),
hem passat a unes densitats molt altes; això és així
a despit de ser dues espècies caçades sense treva i
amb més esforç durant els darrers anys. No ens hau-
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ria de sorprendre que canvis substancials en l’hàbitat puguin desencadenar reaccions tan accentuades.
Fins i tot hom pot preveure que el panorama, a curt
termini i amb algunes incerteses, arribi a presentar la
conflictivitat suficient com per haver-se de gestionar
com a amenaça ambiental (amb el biaix que planteja percebre-ho des de la salvaguarda dels interessos
econòmics).

I quin paper hi juga el foc en aquest escenari?
És en aquest context que el foc apareix com un aliat. Si la magnitud de la pertorbació no excedeix uns
llindars sovint difícils d’establir, l’ecosistema reconeix
l’alteració amb familiaritat i activa els mecanismes regeneradors que li permetran reorganitzar-se. L’entrada
sobtada de llum per la desaparició total o parcial de
les capçades arbòries, així com l’augment de la temperatura i l’efecte del foc que en calcina l’embolcall
protector, desperten un banc de llavors que havia
estat latent fins aleshores. Arran d’això, augmenta la
fracció vegetal de pasturatge, que a la vegada es veu
estimulada per la sobtada disponibilitat de nutrients
aportada per la mineralització del substrat orgànic. I
és en aquest escenari que les espècies pròpies d’espais oberts, que s’han rarificat i han esdevingut més
escasses, si les comparem amb les que prefereixen els
ambients forestals, troben una escletxa d’oportunitats
per aprofitar els nous llocs cremats i instal·lar-s’hi. La
interrupció de la continuïtat forestal desplega una
major diversitat d’hàbitats disponibles que incrementen la riquesa biològica dels massissos i de les planes.
I en últim terme, davant d’una nova eventualitat d’incendi forestal, el paisatge esdevé més robust perquè
amb la constitució en forma de mosaic sempre serà
més difícil que s’arribi a desencadenar un foc virulent
amb la categoria de GIF (Gran Incendi Forestal).

Caça i terrenys cremats
Justament per aquesta consideració de zones desafavorides que tenen els terrenys afectats per incendis
forestals, com a àrees que s’estan recuperant d’una situació estressant, la cacera hi resta prohibida com a
mínim per dos anys i mig. Si una àrea privada de caça
té zones cremades dins dels seus límits caldria plantejar-se l’opció de potenciar les malmeses poblacions de
caça menor, amb accions especialment destinades a la
perdiu (i preferiblement de forma compartida amb els
acotats veïns).
És una ocasió molt bona per fer una modificació del
Pla Tècnic de Gestió Cinegètica i convertir aquestes

superfícies en Refugis de Caça, funcionalment, sense
necessitat de declaració administrativa i de forma àgil.
No s’hauria de descartar la repoblació amb exemplars
selectes de granja. Això sí, sempre que no sigui viable
la translocació des de zones properes excedentàries
(pràcticament inexistents). I, per descomptat, caldria
acompanyar les actuacions amb un maneig adequat
de l’hàbitat. En determinades ocasions, aquestes zones es poden acollir a ajuts de l’Administració per a
la millora d’àrees afectades per incendis forestals o
per a l’establiment de guarets de fauna salvatge. És
important coordinar l’activitat forestal de retirada de
la fusta morta (biomassa) amb les actuacions per potenciar les poblacions de perdiu (i de fauna en general)
sense fer-les coincidir. D’altra banda, convindria limitar l’execució dels treballs forestals a èpoques que no
coincidissin amb la temporada de cria.

Fotografia 2. Crema sota arbrat per reduir l’estrat arbustiu

Un punt fort de l’Ordre de Vedes!
La iniciativa que apareix a l’última Ordre de Vedes
en què es parla de limitar l’activitat cinegètica en
aquells enclavats no cremats de menys de 250 ha
(que són la majoria) ubicats al mig d’una àrea calcinada, representa una clara aposta de futur. La gestió conjunta d’aquests espais i de la zona que s’ha
cremat és una oportunitat privilegiada per tot aquell
que valori l’activitat cinegètica sostenible, exercida
amb sintonia a l’estat de les poblacions i no, en canvi, basada en repoblacions sistemàtiques per tradició, amb perdius de granja alliberades durant el mes
d’agost o principis de setembre.
Entre d’altres espècies estrella que es podrien acollir
als beneficis derivats dels incendis forestals hi ha la
perdiu xerra, el conill i la llebre. En el cas de la perdiu
xerra ja hi ha experiències reeixides a la Catalunya
nord i a la Cerdanya, que de forma cooperativa, han
utilitzat les cremes prescrites com a eina de maneig
per aclarir les zones de muntanya atapeïdes d’espècies arbustives (com són el bàlec, Sarothamnus pur-
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gans, la boixerola, Arctostaphylos uva-ursi o el ginebró,
Juniperus communis). Els resultats no s’han fet esperar i podem concloure que, si es planifica de manera
curosa i adequada, la millora de l’hàbitat amb el foc
reverteix en una recuperació de les poblacions objectiu.
El conill també reacciona ràpidament als nous escenaris cremats. És una espècie estretament lligada a les
interfases bosc-espai obert que incrementa notablement la seva densitat sempre i quan no es vegi afectada
per les malalties víriques que assolen els seus contingents. Les àrees properes a les zones incendiades sempre són zones molt aptes per establir-hi nuclis de cria,
construïts artificialment i repoblats amb exemplars
procedents de localitats properes. Espontàniament, el
foc deixa al descobert marges i talussos que quedaven
amagats entre feixes sepultades per boscos secundaris, ecotons que fàcilment seran recolonitzats pel
conill. En últim terme, si l’obertura d’espais es manté
amb un maneig de reforç amb la pastura, també la
llebre aprofitarà les bondats dels focs de baixa intensitat. Tot això, per no esmentar les espècies aimants de
claps amb presència d’arbustos dispersos, les quals no
tenen un interès cinegètic directe (i tampoc el podrien
tenir perquè estan protegides) però que, d’altra banda,
mereixen més esforços de conservació.

Fotografia 3. Reducció de càrrega de combustible i millora de l’hàbitat per a la perdiu (Coll de Banyuls)

La gestió integrada del territori

Revista núm. 21 · Juny 2017 | 6,99 €

Orquestrar tots aquests interessos és un
apassionant repte de futur que busca la conciliació entre els caçadors, els pagesos, els
propietaris i els gestors de la conservació.
El maneig de l’hàbitat tendent a rebaixar la
densitat forestal (amb foc o amb altres procediments) també redueix l’estrès hídric que,
potser en un futur més o menys incert, patiran els boscos mediterranis si els rigors climàtics no declinen.
El foc, vist des d’una altra perspectiva i trencant
amb vells prejudicis, es pot convertir amb una
valuosa eina de maneig dels Espais Naturals,
tinguin el règim cinegètic que tinguin. Una
oportunitat que caldria reconsiderar.

La revista
de caça de
Catalunya

facebook.com/Cinegeticat
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A Pere Pons Ferran, Professor Agregat
del Departament de Ciències Ambientals
de la Universitat de Girona, pels seus comentaris i lectura crítica.
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Possibilitats d’aprofitament i producció

de plantes aromàtiques i medicinals

a Catalunya

P

er plantes aromàtiques i medicinals
(PAM) s’entén un gran
grup d’espècies que s’utilitzen
en diferents sectors industrials
com a medicinals, condimentàries, antioxidants, cosmètiques, tintòries, perfumeres,
protecció de cultius, conservaRoser Cristóbal
ció d’aliments, jardineria i orEnginyera Agrònoma namentació, etc. i que han format part dels usos tradicionals
Grup de Plantes
i del saber fer de la gent des de
Aromàtiques i
fa molts i molts anys (Pardo de
Medicinals de
Santayana et al., 2014).
l’Àrea de Productes
Forestals no Fusters
del CTFC

Aquestes aplicacions són degudes a les propietats que presenten aquestes espècies i que es deuen a la presència de determinats compostos bioquímics, anomenats
principis actius, en la seva composició. Aquests compostos, fruit del metabolisme secundari, els generen les
pròpies plantes com a resposta a les situacions ambientals a les que estan exposades durant el seu creixement i formen part de la seva informació genètica.
Els principis actius s’emmagatzemen en diferents òrgans vegetals i són aquests els que es comercialitzen.
Així, hi ha espècies que s’aprofiten per les arrels (regalèssia, gençana, equinàcia, galzeran...), pels fruits
(gavarrera, avet, saüc, ginebró...), per les escorces o
tiges (til·ler, bedoll...), per les llavors (fonoll, rosella,
anet...), per les flors (malva, calèndula, àrnica, saüc,
lavanda...), pels estigmes (safrà), i per les fulles o part
aèria sencera (menta, farigola, sàlvia, romaní, boixerola, heura....).
D’aquest conjunt d’espècies, aquelles que es consumeixen en major volum provenen de cultiu (tarongina, equinàcia, menta, farigola, sàlvia, orenga, lavanda...), però n’hi ha d’altres que per diferents motius,
encara ara provenen de recol·lecció.
A Catalunya, i segons una diagnosi realitzada en el
marc del projecte “TRUMAP” dut a terme pel CTFC
l’any 2016 (http://trumap.ctfc.cat), les espècies culti-

vades en major superfície eren cànem (Cannabis sativa) 10 ha per la seva llavor, tarongina (Melissa officinalis) 8 ha, lavandí (Lavandula latifolia x Lavandula
angustifolia) 5 ha, sàlvia (Salvia officinalis) 5 ha, safrà (Crocus sativus) 3 ha, llúpol (Humulus lupulus) 2
ha i 0,6 ha de marialluïsa (Lippia citriodora). A més,
d’altres espècies com ara mentes, alfàbrega, camamilla, orenga, sajolida, hisop, timó, romaní, etc. que
es cultiven en menor superfície. Tot plegat arriben a
sumar unes 75 ha aproximadament.
El cultiu de PAM a Catalunya és molt minoritari pel
que fa a la superfície, però força estès per tot el territori, amb implantació a zones de muntanya complementant d’altres activitats econòmiques com ara
turisme rural i elaboració artesana, i adaptat a diferents models productius que van des d’una escala de
petit format o artesana, on es cultiven un gran nombre d’espècies en petites quantitats, fins a l’escala
comercial enfocant la producció a dos o tres espècies
en grans superfícies. Aquesta versatilitat per encaixar-se en diferents escenaris agraris és una fortalesa
del cultiu de les PAM i més al nostre país, on la realitat rural es manté, malgrat tot, força diversa.

Fotografia 1 (esquerra). Plantació comercial de tarongina (Melissa
officinalis). ”Sambucus”, Sant Pere de Torelló, Osona. Font: CTFC.
Fotografia 2 (dreta). Combinació de lavanda amb alzines tofoneres.
”Cal Margarit”, Montant de Tost, Alt Urgell. Font: http://feixescalmargarit.com

En el cultiu de PAM, com en tots els altres, s’han d’escollir les espècies més aptes a les condicions edafoclimàtiques de la zona. La disponibilitat de reg, l’altitud
i la textura i estructura del sòl, són els factors més
limitants en l’elecció de les possibles espècies. Un cop
escollides les espècies més aptes, caldrà decidir el disseny de plantació i el maneig, en funció, entre d’al-
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tres coses, de la pròpia espècie i de la maquinària que
s’utilitzarà. Les plantacions poden ser de monocultiu
(una o varies espècies de PAM) (fotografia 1) o mixtes
(PAM més arbres: alzines tofoneres, fusta noble, oliveres, ...) (fotografia 2).
Pel que fa a la recol·lecció, i segons informació dels
principals majoristes d’Espanya, l’any 2016 les especies comercialitzades en major volum d’origen silvestre i que provenen de diferents territoris de tot
l’Estat Espanyol queden recollides a la taula 1, sent
l’arrel de regalèssia la que més destaca. En aquest
cas, i tenint en compte que el pes d’herba seca és
un 30-40 % de l’herba fresca que s’ha recol·lectat,
es podria dir que s’han extret unes 545-720 t de
material fresc.

A Catalunya, l’únic estudi fet de recol·lecció silvestre (Fanlo, 2007) mostra un major nombre d’espècies
recol·lectades l’any 2004, tot i que en menor quantitat i destinades a una comercialització més local
(veure taula 2). A aquestes quantitats, cal actualitzar l’aprofitament comercial d’escorça de til·ler al
Ripollès, de planta de boixerola al Pallars Sobirà (2242 t fresc/any en propietat pública) i d’arrel de gençana (fotografia 3) a la Val d’Aran (88-109 t fresc/
any) durant els anys 2015, 2016 i 2017, i també la
recol·lecció d’espècies per verd ornamental, com ara
el llentiscle, les molses, el bruc, el vesc, el marfull i
l’arboç (Melero et al., 2011), que es fan regularment
en períodes determinats de l’any.
A més d’aquestes espècies, en qualsevol forest cal
tenir en compte el conjunt de recursos que es poden
aprofitar més enllà dels fusters. Així, en els medis
forestals mediterranis són molt interessants el galzeran (Ruscus aculeatus), l’heura (Hedera helix), la
sàlvia espanyola (Salvia lavandulifolia) i l’arç blanc
(Crataegus monogyna) entre d’altres, que de ben segur, tenen una sortida comercial.
Per a valorar la possibilitat d’aprofitament d’un recurs cal fer una diagnosi del seu estat quantificant
l’abundància, l’estructura de la població, la distribució, l’estat sanitari, la seva qualitat química i explorar
les seves oportunitats comercials. Un cop analitzats
tots aquests paràmetres i en cas de que l’aprofitament sigui possible, caldrà tenir present la biologia
de la pròpia espècie (sobre tot els mecanismes de
reproducció i multiplicació) per a decidir quin és el
millor procediment d’extracció.

Fotografia 3. Població natural de Gentiana lutea en unes
pastures del Ripollès. Font: CTFC.

Aquest plantejament s’ha dut a terme darrerament
en el marc del projecte Interreg Sudoe ValuePAM
(grup de PAM, CTFC) per avaluar l’estat actual de
diferents poblacions de genciana en aquells indrets

Taula 1. Espècies comercialitzades pels principals majoristes d’herbes d’Espanya l’any 2016 i que tenen un origen
silvestre. Font: elaboració pròpia.
Nom comú

Òrgan comercial

Comunitat autònoma
d’origen

Kg/any de planta seca
comercialitzada

regalèssia

arrel

Aragó i Navarra

130.000

romaní

fulla

C. Valenciana i Múrcia

57.000

Thymus vulgaris, T. zygis

timó / farigola

fulla

C. Valenciana i Murcia

12.500

Arctostaphylos uva-ursi

boixerola

fulla

La Rioja i Múrcia

8.600

espernallac, botja de
muntanya

planta

C. Valenciana

2.000

Equisetum arvense

cua de cavall

planta

C. Valenciana

2.000

Eucaliptus globulus

eucaliptus

fulla

Galícia

1.000

gençana / genciana

arrel

Castella i Lleó

3.000-5.000

Espècie
Glycyrrhiza glabra
Rosmarinus officinalis

Santolina chamaecyparissus

Gentiana lutea
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que havien suportat recol·lecció anys enrere (fotografies 4 i 5). La situació apunta que, al marge del
seu creixement tan lent (afectat també pel canvi climàtic) i la seva biologia força complexa, el canvi en
la gestió de les pastures té una importància cabdal
en la presència de l’espècie al territori.
Així doncs, la gestió d’un espai forestal és complexa i
afecta a tota la comunitat. Per tant, donada la repercussió de l’activitat de recol·lecció en els medis naturals, és del tot necessari que cada aprofitament es
faci d’una manera sostenible, ordenada i seguint uns
plecs de condicions determinats per tal de garantir el
manteniment de les poblacions naturals.
Aprofitar tots aquests recursos forestals no fusters i
tenir-los en compte en els plans d’aprofitament forestals podria ser un element de dinamització econòmica a les zones rurals i de valorització de les nostres
forests i, segons Quave & Pieroni (2015) i MenendezBaceta et al., (2015), quan la recol·lecció està avalada per vincles culturals i per coneixements populars
locals, es garanteix millor la conservació d’aquests
recursos i del medis naturals.

Fotografies 4 i 5. Valoració de Gentiana lutea en un indret del Pirineu Català. (projecte Interreg Sudoe: ValuePAM, 2017)Font: CTFC

Taula 2. Espècies recol·lectades a Catalunya l’any 2004. Font: Fanlo, 2007.

Chiliadenus glutinosus

te de roca

planta

Pallars Sobirà

10 kg/any

Època de
recol·lecció
estiu

Silene saxifraga

salsufragi

planta

Pallars Sobirà-Val d’Aran

42 kg/any

estiu

Espècie

Nom comú

Òrgan
comercial

Zona
de recol·lecció

Quantitat de planta
fresca extreta

Sambucus nigra

saüc

flors

Pallars Sobirà

15 kg/any

primavera

Tilia platyphyllos

til·ler

flors i bràctees

Pallars Sobirà

10 Kg/any

primavera

boixerola

planta

Pallars Sobirà

2.6 t/any

primavera, tardor

cua de cavall

planta

Pallars Sobirà

10 t/any

estiu

freixe

fulles

Alt Urgell

100 kg/any

primavera-estiu

gençana / genciana

arrel

Cerdanya-Val d’Aran

8 t/any

tardor

noguera

fulles

Alt Urgell

100 kg/any

primavera-estiu

bedoll

fulles

Alt Urgell

100 kg/any

primavera-estiu

herba pixadora

planta

Alt Urgell

100 kg/any

Arctostaphylos uva-ursi
Equisetum arvense
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa
Gentiana lutea
Juglans regia
Betula pendula
Spergularia rubra

Entre todos podemos
hacer un planeta mejor
¿Te comprometes?
Súmate a PEFC
propietarios forestales
sostenibilidad

+

industria
custodia

+

bodegas
responsabilidad

La certi�cación PEFC promueve prácticas ambientales sostenibles en los bosques y en la obtención de sus productos.
Utilizando productos certi�cados PEFC contribuyes a la conservación de los bosques.
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Quality Suber preveu una bona campanya

de lleva de suro

i anima a tothom a apostar per l’empresa dels propietaris forestals

S’

Quality Suber, SL

acosta la campanya de pela de suro
d’enguany i, tal com
es preveia, tot apunta que es
produiran canvis a nivell de
mercat que es traduiran en
una major demanda de suro i
una millora del preu.

És per aquest motiu que Quality Suber, la primera
agrupació de productors de suro a nivell estatal, anima als propietaris forestals a invertir en la millora
i posada en producció de les suredes, i confirma la
previsió d’incrementar significativament el volum de
compres gràcies al procés de classificació i valorització del producte que duu a terme l’empresa i la
millora en el preu que obtindrà el productor.
Cal recordar que Quality Suber, ubicada a Santa Coloma de Farners, va néixer el 2013 amb l’objectiu de
garantir i millorar el procés de compra, preparació i
comercialització del suro dels boscos de Catalunya i
d’aquesta manera aconseguir un preu de la matèria
prima que faci possible la gestió de les suredes de
manera rendible pel propietari. Es tracta d’una empresa propietat de diferents associacions de zones
sureres de Catalunya. Concretament en som socis: la
Cooperativa Serveis Forestals, vinculada al Consorci Forestal de Catalunya, l’Associació de Propietaris
Forestals del Montnegre – Corredor, l’Associació de
Propietaris Forestals de l’Alt Empordà i Francesc Pla,
director tècnic de l’empresa.

Trets diferencials de Quality suber
Per donar a conèixer més detalls sobre el seu funcionament i perspectives de futur hem parlat Francesc
Pla, soci i persona amb dilatada experiència i reconeixement a nivell de sector. De Quality suber en
destaca el tret diferencial de funcionar de forma similar al d’una cooperativa però amb la agilitat d’una
empresa normal en quant a la presa de decisions. Tal

com destaca Pla ‘tota la gent que sigui propietària
de suredes o bé les gestioni, independentment de la
quantitat que subministri, es pot sentir i realment
forma part de Quality Suber, i sens dubte que, com
més persones recolzin el projecte, més força tindrem
per posar el suro català a on es mereix. A diferència
d’altres empreses no repartim beneficis entre els socis, sinó que aquests es repercuteixen directament al
preu del suro, tal com ha passat en les dues darreres
campanyes en les que s’ha pogut pagar el suro per
sobre del preu que s’havia estipulat inicialment en el
contracte de compra’.

Segons Pla, un altre tret diferencial de Quality suber
és la transparència ja que es fa una tria seguint sempre els mateixos criteris per a tothom, sense cap tipus
de negociació ni distinció, i amb les portes obertes
perquè tots els proveïdors puguin veure com es fa la
tria del seu suro.
Del suro de qualitat se’n diferencien actualment dues
classes (A i B), no obstant s’estan fent proves amb altres classes per poder donar, encara més, un major valor afegit al suro català. Per facilitar el treball al seus
clients, al disposar d’una caldera en les seves instal·
lacions, també subministra una part del suro bullit.
En definitiva, tal com apuntem les associacions de
propietaris sòcies de l’empresa, Quality suber és una
empresa de tots els propietaris de boscos de sureda
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fet que en garanteix un millor futur ja que la comercialització conjunta li permet posicionar-se millor en
un mercat global, i aconseguir millors preus i solucions als problemes que puguin aparèixer. ‘En moments
de preus alts i bones condicions de mercat tothom
pot vendre el suro amb facilitat però en els moments
de crisis és quan necessitarem empreses com Quality
suber, ja que serà la única eina que tindrem per defensar els nostres interessos’ afirma Pla.

Principals mercats de Quality suber
L’agrupació va començar majoritàriament amb clients de fora de Catalunya, no obstant, el seu objectiu
sempre ha estat poder oferir una bona part del producte a les empreses catalanes. I si bé fins ara la gran
majoria d’empreses fabricants de taps compraven
suro a Portugal o Extremadura, degut a la manca de
preparadors a Catalunya, actualment aquestes tenen
l’oportunitat de comprar suro de proximitat i qualitat. Segons Pla ‘ara aquestes empreses catalanes ja
ens compren una bona part del suro, tot i que seguim
mantenint una part de clients de fora de Catalunya
que saben aprofitar les pannes amb més defectes, ja
sigui amb taques, corcs i esquenes, verd, etc degut a
que encara piquen els taps manualment’.
‘Amb els anys hem vist que les empreses estan especialitzades amb un tipus de suro i valoren molt positivament que se’ls ofereixi un producte molt adaptat
a les seves exigències. Rarament ens compren totes
les classes de qualitats que oferim, de manera que és
important tenir un ventall considerable de clients que
ens permeti vendre totes les gammes de suro’.

Reptes i oportunitats del suro català
A Catalunya tan sols està en producció aproximadament el 50% de les suredes. El repte està en aconseguir
un preu pel suro que faci viable la seva extracció i la
gestió de la sureda, i que permeti posar en producció
suredes abandonades o que no s’han pelat mai.
Es important que es puguin gestionar adequadament
totes les finques que estan en producció ja sigui fent
camins abans de la lleva, tallant arbres decrèpits que
donen suro prim i de molt baixa qualitat, fent estassades selectives, i pelant el suro sense provocar ferides i a l’alçada que li pertoca a l’arbre. ‘Pensem que
això ajudaria a millorar la vitalitat de les suredes i la
qualitat i creixement del suro de les diferents classes
i calibres’ afirma Pla.

La Cooperativa Serveis Forestals, sòcia de Quality suber,
ofereix un servei de pela, amb el millor preu possible,
assegurant que l’explotació no en surt perjudicada, ja
que una mala pela no només deteriora la vitalitat de
l’arbre sinó que fa baixar notablement la qualitat del
suro ja que provoca ferides per on poden entrar corcs i
altres plagues, taques marrons de supuració pel fet de
tocar la capa mare, i un menor i desnivellat creixement
per la part on s’han fet les ferides.
Pla conclou que ‘de cara el futur s’hauria d’intentar
augmentar la producció i fomentar les suredes en
zones bones de les finques (cares nord, zones planeres o altres que afavoreixen bons creixements) que
és on actualment es troba el suro de millor qualitat.
Actualment, moltes d’aquestes zones estan plantades amb pins o
castanyers, però
penso que, tenint
en compte que
el suro és un arbre autòcton que
resisteix el foc i
absorbeix molt de
CO2 (principalment
si es pela el suro),
que es preveu un
augment de la
demanda per l’escassetat a nivell
mundial, que estan
sorgint una gran
varietat d’usos, i a
més s’incrementa
el consum de vi,
fan que l’aposta pel
suro sigui la millor,
tant des del punt
de vista econòmic
com ecològic’.
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Taula de preus

de la fusta

Llotja de contractació i mercat en origen de Vic i Girona
La darrera sessió de la Taula de
preus de la Llotja de Vic celebraEnginyer de Forests da el dissabte 17 de març va estar
Responsable Tècnic marcada per una prudència d’increment de preus per part de la indel CFC
dústria. Tot i la situació de manca
de subministre cap a la indústria a causa de la climatologia
de l’inici del 2018, de moment el preu de la fusta de conífera per a embalatges marca només una simbòlica tendència
a l’alça a l’espera del comportament del mercat a mitjans
d’any, que pot confirmar aquesta tendència i incrementar
els preus significativament o bé quedar-se estancats als
preus actuals si la manca de fusta és únicament per causes climatològiques. La realitat és que les serradores tenen
problemes per aprovisionar-se de fusta i al mateix temps
tenen demanda de producte serrat. Altra cop, veiem com a
la indústria és massa prudent per pujar els preus de la fusta, i
en moments com l’actual, en què hi ha demanda no s’acaba
d’entendre que a la taula de Preus només s’aconsegueix una
petita millora per la banda baixa dels preus d’aquestes fustes
en general.
Josep M. Tusell

El pollancre gaudeix d’un augment de la demanda i una
tendència a incrementar els preus, però la competència
del cartró i del plàstic per una banda, i la qualitat de les
fustes d’aquesta espècie per una altra, frenen el possible
increment de preu d’aquesta fusta.
Pel cas del freixe s’ha definit una nova categoria de 20 a
30 cm de diàmetre i troncs tallats a mida, un mercat real
que ha sorgit de la necessitat d’aprofitar troncs de bona
qualitat però que no superen els 30 cm de diàmetre i que
el mercat també demana.
El plàtan es manté com una espècie amb un mercat força
reduït. Tot i això, cal ofertar troncs de diàmetres generosos.
Només amb una mitja de 30/35 cm de diàmetre per campanya es poden assolir preus de la banda alta de la Taula.
Per l’acàcia s’incrementa el preu per poder cobrir els costos de tallada, molt importants sobretot pel cas de l’acàcia prima.
Pel que fa a les llenyes, després d’un hivern amb forta
demanda, s’incrementen els preus per l’alzina, el roure i
el faig.
Vic

Girona

Preus del dia
17/03/2018
s/c
s/c

Preus del dia
03/11/2017
s/c
54,00 / 57,00

t
t
t
t
t

Vern

de 10/24 cm ø
de 25 a més cm ø

Cotització
anterior
s/c
54,00 / 57,00

de 16 a més cm ø
de 18 a més cm ø
Barramenta

51,00 / 62,00
48,00 / 52,00
33,00 / 36,00

57,00 / 63,00

Castanyer

33,00 / 36,00

51,00 / 62,00
33,00 / 36,00

Pollancre
(s/camió)

Xapa 1a. De 20 a més cm ø
Xapa 2a. De 20 a més cm ø

61,00 / 66,00
51,00 / 56,00

61,00 / 66,00
51,00 / 56,00

61,00 / 66,00
51,00 / 56,00

m3
m3

Freixe

de 20 a 30 cm ø tallat a mida
de 23 a més cm ø
Superior (min. 30 cm ø)

70,00 / 108,00
80,00 / 105,00

80,00 / 108,00

t
t
t

de 20 a més cm ø
Primeres. De 30 a més cm ø
Superior (min. 35 cm ø)

66,00 / 72,00
80,00 / 100,00
89,00 / 100,00

Plàtan

de 25 a més cm ø
de 20 a més cm ø

40,00 / 52,00
40,00 / 52,00

40,00 / 52,00

Blada

de 18/20 a més cm ø

57,00 / 81,00

57,00 / 81,00

Fulla ampla i pènol de 25 a més cm ø
Fulla grossa de 30 a més cm ø
Fulla petita de 23 a més cm ø

72,00 / 90,00
72,00 / 90,00
51,00 / 60,00

72,00 / 90,00

Roure

Faig

60,00 / 65,00
80,00 / 105,00
66,00 / 72,00

60,00 / 72,00
80,00 / 100,00

89,00 / 100,00
40,00 / 52,00

t
t
t

72,00 / 90,00
51,00 / 60,00

t
t
t

t
t
t
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Acàcia

Pi Douglas
Pi pinyer

Pi insignis

Pi marítim
Pi roig
Pi negre
Pi blanc
(bord)
Pinassa
FUSTA
LLARGA

LLENYA

FUSTES DE
TRITURACIÓ

Prima de 8 a 23 cm ø
Gruixuda de 23 a més cm ø

60,00 / 66,00
60,00 / 65,00

63,00 / 70,00
60,00 / 66,00

50,00 / 70,00
50,00 / 70,00

t
t

de 30 a més cm ø
de 14 a més cm ø
de 16 a més cm ø
de més de 18 cm ø
de 20 a més cm ø
de 16 a més cm ø
de 18 a més cm ø
de 20 a més cm ø
de 30 a més cm ø
de 16 a més cm ø
de 18 a més cm ø
de més de 14 cm ø
de més de 16 cm ø
de més de 16 cm ø
de 20 a més cm ø
de més de 14 cm ø

75,00 / 90,00
58,00 / 61,00
57,00 / 65,00
40,00 / 43,00
40,00 / 45,00
53,00 / 57,00
54,00 / 66,00
60,00 / 73,00
65,00 / 80,00
46,00 / 52,00
47,00 / 52,00
49,00 / 54,00
50,00 / 55,00
42,00 / 44,00
41,00 / 44,00
45,00 / 50,00

75,00 / 90,00
60,00 / 63,00

75,00 / 90,00

t
t
t
t
t
t
t
t
t

Pi roig de més de 14 cm ø
Pinassa de més de 14 cm ø
Pi blanc (bord) de més de 16 cm ø

46,00 / 52,00
42,00 / 48,00
40,00 / 44,00

40,00 / 45,00
54,00 / 57,00
56,00 / 66,00
60,00 / 73,00
67,00 / 80,00
47,00 / 52,00
48,00 / 53,00
50,00 / 54,00
51,00 / 55,00
44,00 / 46,00
46,00 / 50,00

t
t
t
t
t

47,00 / 52,00
43,00 / 48,00
41,00 / 45,00

t
t
t

42,00 / 44,00

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

63,00 / 69,00
66,00 / 70,00
60,00 / 66,00
45,00 / 50,00
48,00 / 50,00
45,00
39,00 / 45,00
39,00 / 45,00
35,00 / 40,00

65,00 / 72,00
68,00 / 72,00
65,00 / 68,00
48,00 / 52,00
50,00 / 52,00
48,00
45,00 / 48,00
45,00 / 48,00
38,00 / 40,00

Coníferes (General)
Coníferes (Garrigues)
Coníferes (St. Gaudens)
Castanyer (St. Gaudens)
Faig (St. Gaudens)
Eucaliptus (St. Gaudens)
Altres planifolis (General)
Altres planifolis (Garrigues)
Altres planifolis (St. Gaudens)
Mercat Nacional
Arbre/capçada a carregador

27,00 / 30,00
38,50
49,00
45,50
50,50
50,50
25,00 / 30,00
s/c
47,50
25,00 / 27,00
18,00 / 20,00

29,00 / 32,00
38,50
49,00
45,50
50,50
50,50
26,00 / 31,00
s/c
47,50
18,00 / 20,00

t
t
t
t

66,00

68,00

t

510,00
250,00
800,00
1.800,00

Fora campanya
Fora campanya
Fora campanya
Fora campanya

PALS DE CONÍFERES
PELA DE
SURO

58,00 / 65,00
41,00 / 44,00

Suro trituració no cremat
Suro cremat
Suro (qualitat B)
Suro per a taps (qualitat A)

60,00 / 65,00

45,00 / 48,00

36,00 / 40,00

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

25,00 / 30,00

Fora campanya
Fora campanya
Fora campanya
Fora campanya

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.

t
t
t
t
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Símptomes de desertització

i canvi de paradigma

en la gestió forestal

F

eia un parell d’anys
que es veia venir i,
com diu el tòpic, la
tercera va ser la definitiva.
Efectivament, després de dues
tardors amb només un episodi
de precipitacions generals
al nostre país, l’any 2017 va
acabar sense registrar-ne
David Montserrat
cap, fet especialment greu
per a les comarques litorals
Doctor en geografia
on la tardor és l’estació més
plujosa. Els successius episodis
que intentaven trencar amb la inèrcia d’una nova
tardor seca i càlida, han propiciat un darrer hivern
amb fenòmens tempestuosos poc freqüents, com
pedregades o tornados, que culminen al febrer
amb dos episodis de precipitacions generals. En els
dos casos el fet més noticiat va ser la neu, nevada
històrica al vessant sud dels Pirineus en el primer
episodi i en cotes baixes en el segon. Però més
interessant era veure si aquests episodis aconseguien
revertir l’extrema sequera de la punta sud del país,
justament allà on era més severa. I la resposta va
ser que no. Lluny de ser casualitat, això ens recorda
el fenomen de les inèrcies meteorològiques, tan
evidents com difícils de demostrar. Mentre esperem
que algun estudi determini com actuen a diferents
escales temporals i espacials, el que sembla
observar-se és que quan un patró atmosfèric assoleix
certa persistència pot generar una anomalia que
esdevindrà resistent i reforçarà la persistència fins
que no arribi un episodi atmosfèric prou intens per
a trencar-ho. En el cas que ens ocupa ha calgut un
sobtat escalfament de l’àrtic per alterar radicalment
la circulació atmosfèrica general.
Per a mostrar com estava la situació fins a arribar a
aquest punt de finals de febrer d’enguany presentem
el balanç pluviomètric corresponent a l’estació
meteorològica d’Els Valentins a Ulldecona, epicentre
de la sequera en aquell moment (veure figura 1). La
part superior mostra que fa un any no hi havia dèficit
però des de llavors no ha parat d’augmentar. A la part

inferior s’observa l’absència de precipitacions de la
tardor, l’escàs nombre de dies de pluja i les minses
quantitats. El que ha registrat aquesta estació en
el darrer any potser només sigui una anomalia
temporal, però s’allunya tant de la climatologia que
hi ha perill que el dèficit pluviomètric esdevingui
crònic. Llavors, més que de sequera induïda per
una d’aquelles inèrcies meteorològiques, caldrà
assumir que el clima s’ha fet més àrid. Per a intentar
donar una idea del balanç pluviomètric a l’estació
d’Ulldecona, just després d’aquest febrer generós
pluviomètricament, un parell de comparatives.
Primera, l’episodi més plujós ha estat el segon amb
19 mm, modestíssima quantitat però que resulta
que no queia des de feia 270 dies! Segona, en els 12
mesos previs havien caigut 181 mm, quan la seva
mitjana anual per al període 1971-2010 supera els
600 mm.
I com ho porta això el paisatge? Adjuntem una
imatge de mitjans de febrer d’enguany de la serra
del Montsià per a veure l’impacte sobre el terreny
forestal. En els indrets més desfavorables (solanes,
sòls prims...) s’observen clapes amb un percentatge
de mortalitat molt elevat tant en l’estrat arbustiu
com en l’arbori. Els danys semblen irreparables i ara
entren en joc perillosíssimes retroalimentacions:
la sequera destrueix la vegetació, el sòl ha quedat
més desprotegit i disminueix la capacitat de retenir
l’aigua, això dificulta encara més la vegetació... I
encara sort que estem parlant d’un indret litoral
on l’aportació d’humitat per a les precipitacions
és principalment marítima i, per tant, fenòmens
derivats de la disminució de la vegetació, com una
menor humitat de l’aire o l’augment de l’albedo,
deuen tenir un paper menys significatiu en el procés
de desertització del que tenen en terrenys més
continentals.
Aquesta situació crítica de sequera evidentment
afecta també l’agricultura disminuint rendiments,
però no és ben bé el mateix. Assumint una transició
cap a un clima més àrid, els conreus de secà hauran
de tenir reg de suport o potser canviar-los. Fins i
tot el delta de l’Ebre, que no depèn de la sequera
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meteorològica sinó de la hidrològica (cabals dels
rius i reserves dels embassaments), també requerirà
millorar els sistemes de reg, reutilitzar aigües... En
tots aquests casos s’observa un cert marge d’actuació
basat en la gestió del recurs hídric, per no parlar de
l’àmbit urbà on anirà augmentant el percentatge
d’aigua procedent de dessalinitzadores. En canvi, en
el món forestal la sequera meteorològica impacta
directament sense marge de maniobra.

Abans les masses forestals sense gestió tendien
a recuperar-se dirigint-se cap a l’anomenada
vegetació climàcica, amb totes les excepcions i
terminis que vulgueu. Actualment passa just el
contrari, els terrenys forestals sense gestió, que
són la immensa majoria, tendeixen a degradar-se,
amb danys colaterals diversos com l’afavoriment de
plagues i la facilitació de la propagació del incendis
forestals. La no intervenció ja no és sinònim de
recuperació a llarg termini, i la intervenció tampoc
garanteix per quan de temps podrà mantenir-se
una determinada forest. Tot plegat un escenari que
fàcilment esdevindrà ingestionable quan episodis
de decaïment forestal, i aquí ja n’havíem comentat
d’altres, vagin generalitzant-se.

L’extrema sequera a la serra del Montsià ha fet aparèixer
clapes on es diria que hi ha hagut un incendi de baixa
intensitat.

L’exemple del probable decaïment forestal
irreversible de la serra del Montsià com a
conseqüència de l’augment de l’aridesa adverteix
d’un fenomen d’extrema gravetat: el nostre paisatge
forestal anirà esdevenint insostenible amb la deriva
climàtica i a diferència del que es fa en el món agrari
i urbà, no hi ha cap tecnologia ni economia capaç,
ni tan sols, d’intentar ajustar-ho lleugerament. I si el
món forestal típicament treballava en unes masses
situades per sota del seu potencial, ara cal treballarles tenint present que s’estan situant per damunt
del seu nivell de viabilitat. Estem davant d’un
autèntic canvi de paradigma en la gestió forestal.

Figura 1. Allunyament entre la precipitació acumulada
fins a començaments de març d’enguany (línia
inferior) i la climàtica (línia superior). A baix, registres
de les precipitacions (en blau). Dades d’Ulldecona
corresponents als 12 mesos previs a l’inici del març.
Gràfic gentilesa de Vicenç Altava (SMC i SPIF).

publicacions, web i agenda
catalunyaforestal
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Plantacions (forestals i agroforestals) de
noguera, cirerer i freixe.
Requeriments i models de gestió
Autors: Jaime Coello, Míriam Piqué
i Mario Beltrán (CTFC); Teresa
Cervera i Teresa Baiges (CPF).
Participació tècnica: Josep Maria
Collellmir i Ignacio Urbán (Bosques
Naturales).
Edita: Generalitat de Catalunya.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - Centre
de la Propietat Forestal
Any: 2017
DL: B 25122-2017

Aquesta publicació forma part de la col·lecció de
«Fitxes tècniques» del Centre de la Propietat Forestal i tanca la sèrie dedicada a la silvicultura de les
diferents espècies presents a Catalunya i els models
generats a les «Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya», les ORGEST.
La nova fitxa tècnica se centra en les 3 espècies de
fulloses més comunament utilitzades en plantacions al nostre país (la noguera híbrida, el cirerer i el
freixe) i en detalla la gestió pel que fa als possibles
esquemes de plantació —en funció de la intensitat
de gestió que el silvicultor estigui disposat a dur
a terme— i a la silvicultura a aplicar a cadascuna
d’elles. En aquest sentit, més enllà dels models silvícoles tradicionals, s’introdueixen dos nous models:
la silvicultura orientada a l’arbre i les plantacions
agroforestals.
La fitxa ha estat elaborada en el marc del projecte
europeu LIFE Futuragrari (www.futuragrari.cat).

Agenda
Assemblea General del Consorci Forestal de Catalunya
5 de maig de 2018.
Museu Molí Paperer de Capellades
Més informació a www.forestal.cat
XXXV Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera
Del 20 d’abril al 8 de juny de 2018.
Se celebraran 8 jornades a diferents punts del territori català.
Organitza: Consorci Forestal de Catalunya
Més informació a www.forestal.cat
2a Fira del Tap
Del 8 al 10 de juny de 2018.
Cassà de la Selva (Girona)
Organitza: Ajuntament de Cassà
Més informació a www.cassa.cat

Apuntes botánicos
del Camino de
Santiago
Autor: Santiago Soria Carreras
Autoedició de l’autor en Edicions La Librería, Madrid
Any: 2017
ISBN: 978-84-9873-356-3
DL: M-2163-2017

L’objectiu d’aquests apunts botànics és donar a conèixer les principals espècies y formacions vegetals que es localitzen al llarg del Camino, entenent
aquest com un autèntic “corredor verd”, de més de
740 quilòmetres de longitud.
L’obra, fruit de l’observació directe de l’autor, s’articula en tres parts: en la primera es descriu la vegetació visualitzada directament en cada un dels 8
trams en què l’autor distribueix tot l’itinerari, amb
l’excepció de la jardineria de les grans ciutats; la segona part aporta una ressenya botànica de cada un
dels 218 taxons botànics observats, com a fitxa indentificativa; i en la darrera part, s’aporten les taules de vegetació localitzada per l’autor (321 taxons)
i les citades per altres autors (152 taxons), que no es
van localitzar durant els recorreguts de l’autor.

Elijo corcho

www.elijocorcho.com
Plataforma
creada
per
CORK, una iniciativa duta a
terme per institucions del
sector del suro
per promocionar el tap de
suro i donar
a conèixer els
seus principals
valors i beneficis tant al sector professional com al consumidor final. Les entitats que ho lideren en la Península Ibérica
són: AECORK, APCOR, ICSURO, Oller, Trefinos, J. Vigas
i Manuel Serra.
La web aporta, entre altres, informació sobre el suro,
la seva història, el procés de producció dels diferents
tipus de taps, amb l’objectiu de donar a conèixer què
hi ha darrere d’un tap de suro. Sostenibilitat, qualitat i
cultura són els principals valors de la iniciativa CORK.

taula de preus

entrevista

Bernard

Boutte

Expert de referència en sanitat forestal a França
Bernard Boutte, de 55 anys,
Enginyer de Forests i amb
Diploma de capacitació
permanent i formació especialitzada en problemes
de sanitat forestal, treballa
al Departament de Sanitat
Forestal (Ministeri d’Agricultura i de l’Alimentació).
Amb 10 anys d’experiència
en temes de lluita contra
la caparreta del pi marítim,
del 2006 al 2012 va ser el
Cap de la Secció Sud-est de
sanitat forestal a Avignon
des d’on va començar a fer
seguiment d’aquesta plaga
a la zona del Var i a l’illa
de Còrsega. Des del 2012
és Expert nacional en Sanitat Forestal en dos camps
de treball: el bosc mediterrani i els mètodes de lluita
en boscos. Realitza també
tasques de suport a la Secció Sud-est de sanitat forestal i suport a la recerca
i anàlisi de les dades sobre
la sensibilitat al Matsucoccus de 4 procedències de
pi marítim en 7 plantacions a la zona del Var, amb
col·laboració contínua amb
l’INRA de Bordeus.

Quina és la importància del Servei de
Sanitat Forestal a França i quina és la
seva implementació al territori. Com
s’estructura i com funciona?
El Departament de Sanitat Forestal (DSF)
és un departament del Ministeri d’Agricultura que es va crear el 1989, ara fa
gairebé 30 anys. L’any anterior, el 1988
es va dedicar a la formació de personal
permanent (8 mesos), dels quals jo en
formava part.
El DSF s’estructura en 3 nivells:
Nivell 1. La base de la xarxa són els
corresponsals-observadors (CO). Aquests
són tècnics forestals de camp: privats
(CRPF), públics (ONF) o estatals. Hi
ha entre 2 i 3 CO per província (200 a
França) que es dediquen 30 dies a l’any
a l’activitat sanitària i reben formació
bàsica i continuada sobre temes actuals.
Nivell 2. Les Seccions interregionals de
sanitat forestal: hi ha 5 Seccions amb 1
enginyer i entre 1 i 4 tècnics (personal
permanent del DSF). Això equival a 1
Secció per cada 3 a 4 milions d’hectàrees
de boscos. Les Seccions són les encarregades de la formació, motivació, seguiment d’activitats, avaluacions de sanitat, mostres de diagnòstic i visites dels
corresponsals-observadors del territori.
Nivell 3. El DSF al Ministeri d’Agricultura de PARÍS, el qual disposa d’un cap de
departament i 2 enginyers que treballen
per la cohesió de tot el sistema i la comunicació.
L’originalitat del sistema implantat és la
seva organització “híbrida”: el personal

permanent està al Ministeri d’Agricultura i els corresponsals-observadors en
altres entitats que poden ser públiques o
privades. És un fort desig que els temes
de sanitat forestal estiguin ben integrats
en la gestió forestal i que la comunicació entre DSF i el personal de camp sigui
constant.
El 2006, es va plantejar una nova activitat del servei. Tots els actors i grups
d’interès estaven molt satisfets amb els
resultats, en particular pel que fa al coneixement de l’estat sanitari dels boscos
i l’assessorament als propietaris-gestors
forestals. Es va demanar que, per primera vegada, es contemplessin amb detall
dos nous riscos: el canvi climàtic i els organismes invasors. Això es va fer com a
part d’una nova estratègia de seguiment
que es va posar en marxa el 2007.
A Catalunya tenim fortes afectacions
per processionària del pi, la vespeta
del castanyer, per perforadors com el
Tomicus en pi pinyer al MontnegreCorredor entre altres. Quines d’aquestes plagues es manifesten a França? Feu
tractaments o teniu previstos sistemes
de lluita contra aquestes plagues?
Oruga processionària del pi: present en
3/4 parts de França, especialment sobre Pinus nigra, P.sylvestris i P.pinaster.
Tenim un sistema de seguiment de poblacions (parceles permanents) i de les
afectacions i la seva progressió al nord
amb el canvi climàtic.
L’impacte de la processionària en termes
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de sanitat forestal, a part de la pèrdua de creixement,
és baix (no hi ha mortalitat d’arbres, excepte casos
excepcionals amb presència d’escolítids). A més, a
França, des de 2012 han prohibit els tractaments aeris de suport al control d’aquesta plaga, encara que
molt sovint, els tractaments tenien com a finalitat
protegir els éssers humans, la ramaderia i no la protecció dels boscos.
La vespeta del castanyer: va ser detectat el 2007 als
Alps Marítims, procedent d’Itàlia. Hem seguit el seu
progrés a França, però és un problema de l’arboricultura. Els productors de castanya es van organitzar per
al control i vigilància i, amb l’INRA, van treballar la
lluita biològica: recolecció de gal·les, treball al laboratori i alliberaments de Torymus sinensis.
Tomicus destruens (perforador en pins al sud): cap
vigilància en particular fora del control sanitari general. En cas de danys importants (2008 en particular, o
com el cas d’aquest hivern 2017-2018 després de la
sequera) es pot incrementar la vigilància segons les
informacions dels gestors.

colonitzats per Pissodes notatus, Tomicus... i indirectament ha portat a la mort de milers d’hectàrees de
pins marítims. Els propietaris van fer tallades anticipades per poder vendre fusta “sana”, en total en unes
120.000 hectàrees, deixant només les sureres.
Al Var, encara hi ha 10.000 hectàrees de pins marítims
“sensibles”: els de més edat estan coberts amb resina a causa de Dioryctria sylvestrella, el barrinador del
tronc, i són “protegits” de nous atacs de Matsucoccus,
alguns són sense cap dubte “tolerants” a la caparreta
i els més petits (de 10 a 30 anys) moren amb l’ajut del
canvi climàtic i per l’acció dels insectes subcorticals.
Als anys 70, es va detectar a Itàlia i el 1994 a Còrsega,
on ha causat forts danys (mortalitat del 60% al 80%
dels arbres a les parcel·les afectades, 10 anys després
de la seva arribada) amb l’ajuda del canvi climàtic i
pels atacs d’escolítids (Tomicus, Ips sexdentatus). El
nord de l’illa de Còrsega està afectat, mentre que el
sud està lliure, però cada any avança de 3 a 5 km/any
amb l’ajut del vent.
Quins han estat els treballs de control i seguiment
d’aquesta plaga? Els resultats han estat satisfactoris?
Hi ha hagut dos períodes de treball de recerca:
- als anys 65-70: un important equip de recerca
(INRA Avignon) va estudiar l’origen del debilitament,
biologia de la caparreta, depredadors, parasitoides,
genètica, mètodes de lluita ...

Visita a la plantació experimental de “La Gourre”

Darrerament a Catalunya, també hem tingut afectacions per la caparreta del pi marítim (Matsucoccus)
a la zona de la Selva. És sabut que aquesta plaga
va aparèixer amb anterioritat a França. Des de quan
es troba present a França i quina ha estat la seva
evolució amb els anys?
Matsucoccus feytaudi ja era present sense danys a
les Landes on va ser identificada per primer cop l’any
1941.
La caparreta va ser importada accidentalment amb
troncs de fusta a la zona de Saint Tropez-Fréjus a la
dècada de 1950 (Massís de Maures al VAR) i ha causat un debilitament del pi marítim, que es considera,
juntament amb la grafiosi de l’om, com un dels principals problemes de sanitat forestal del segle XX. Ha
debilitat fortament els peus infectats que han estat

A part del control químic, que s’ha proposat per als
arbres dels parcs i els arbres aïllats, i deixant de banda les perspectives de lluita “preventiva”, el resultat
principal de l’estudi es basa en la genètica: procedències “no sensibles”: Marroc, Portugal, Espanya, Landes
a França; i procedències sensibles: Var a França, Itàlia,
Còrsega ....
A partir d’aquests resultats es van establir les plantacions experimentals als anys 1990-2000, per part del
CRPF i l’ONF, sobre unes 200 hectàrees amb 4 procedències: TAMJOUTE (Marroc), CUENCA (Espanya) i Var
local (2 orígens: un sensible i un “no” sensible).
- als anys 1990-2010 (INRA Bordeus a Còrsega).
Atès que Còrsega no estava afectada, es realitzava
una vigilància visual de possibles danys, la qual es
va completar el 1994 amb l’ús de feromones, i va ser
amb aquest mètode que es va detectar la presència
de Matsucoccus a Còrsega el 1994.
Entre el 2000 i el 2014 es va crear un important programa de recerca, sobre la biologia de l’insecte, el
seguiment de la seva progressió amb trampes de fe-
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romones, la recerca de mecanismes de resistència de
les procedències tolerants i mètodes de lluita silvícola
i biològics.
Els resultats concrets han estat per via dels mètodes
de lluita silvícola (aclarida preventiva d’arbres susceptibles) i mètodes biològics. En aquest sentit, l’ús
de Elatophilus nigricornis no ha estat concloent, però
l’ús de la marieta Iberorhyzobius rondensis (present
a Portugal i Espanya) és prometedor, tot i que faran
falta estudis ja que l’alliberament de depredadors o
paràsits no autòctons està prohibit a França des del
gener de 2012 sense una anàlisi de risc prèvia.
Quines alternatives s’han proposat a França per
evitar la dispersió d’aquesta plaga i per recuperar el
potencial forestal de les zones afectades?
L’únic mètode per prevenir la propagació d’aquesta
plaga a França es va prescriure el 1995 a Còrsega:
prohibir el transport de troncs de fusta no pelats desde la zona contaminada cap a la zona sana, durant el
període de contaminació potencial (de gener a juny).
A la zona del Var, el roure ha substituït el pi marítim
i alguns propietaris han plantat pi pinyer. A mesura
que es coneix que la procedència TAMJOUTE és resistent, existeix aquesta possibilitat per als propietaris
que vulguin invertir, però són escasses les plantacions
sense ajuda estatal o europea.
A l’illa de Còrsega, els propietaris de boscos de pi marítim tenen poc interès i hi ha poc incentiu a nivell de
la producció forestal. L’impacte és més paisatgístic i
turístic (d’aquí la recerca per al control biològic). Els
boscos afectats es substitueixen gradualment i naturalment per castanyers o alzines.
Arrel de la vostra visita a les masses forestals de
Catalunya afectades per Matsucoccus la primavera
passada, com definiríeu el grau d’afectació d’aquestes masses i quin preveieu que pot ser el seu futur?
Els boscos visitats són, en la seva
major part, al principi de l’atac,
excepte en algunes zones de Ca
l’Olivé, on els atacs d’escolítids
relacionats amb la caparreta són
forts. El seu futur dependrà fonamentalment de:
1 - la qualitat de l’estació i els sòls
sobre els quals es planten els arbres (un futur força compromès en
sòls permeables i secs).
2 - La depredació o el parasitisme

natural, si n’hi ha, depenent de les espècies existents
i de la barreja amb altres espècies de pins.
3 - Els riscos climàtics (calor, sequera) que afectaran els arbres i, sobretot, seran favorables als insectes
que afecten els arbres quan aquests estan debilitats:
Ips sexdentatus, Tomicus destruens i Pissodes sp. especialment. Si es donen riscos forts i repetits, caldrà
preveure atacs d’insectes i el futur estarà fortament
compromès.
La proposta de tallades arreu en les zones més afectades i de realitzar aclarides a les zones poc afectades, ho veieu com una bona mesura de control de
l’avanç del Matsucoccus?
Sí, en general, aquestes són bones mesures. Queda
per definir el grau d’afectació, el qual i segons el
context local, ens farà decidir entre la tallada arreu
o l’aclarida. Les aclarides han de ser orientades cap al
tractament dels arbres afectats o susceptibles de ser
afectats (dominats).
La monitorització de la progressió de l’afectació també és important a tenir en compte i, per a la gestió a
llarg termini, cal una reflexió sobre el control biològic
amb insectes autòctons o no autòctons (Elatophilus i
Iberoryzobuis).
Pel que fa a la reforestació de les masses forestals
en llocs favorables, seria preferible la barreja amb
altres espècies i
l’ús de Pinus pinaster “resistent”
de la procedència
TAMJOUTE resulta
molt interessant.
Traducció de Josep
M. Tusell

