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Rossend Castelló

President del Consorci
Forestal de Catalunya

a legislació vigent a Catalunya contempla qualsevol actuació urbanística que es vol fer en
terreny no urbanitzable i per tant, fa referència a les possibles actuacions que es poden rea-
litzar en les masies i cases rurals. Actualment, qualsevol inquietud de reconstrucció, remode-

lació i adequació d’una masia, ha de passar pel sedàs de les Directrius de Contingut per als Catàlegs
de Masies i Cases Rurals del Departament de Política Territorial i Sostenibilitat.

Abans de res, cal tenir present que la masia catalana, històricament ha estat el pal de paller de l’e-
quilibri territorial a Catalunya. La masia i la casa rural era el nucli i entitat amb sentit social i econò-
mic d’una població dispersa en el territori i que vivia de l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura. El
fet de disposar d’aquesta dispersió de masies i cases rurals permetia la gestió i el manteniment del
medi rural. Amb l’abandó d’aquestes edificacions i de l’agricultura de subsistència, els boscos han
envaït aquestes terres. Mentre la silvicultura ha estat rendible, els boscos han estat gestionats, però
des de l’aparició dels combustibles fòssils (a partir del 1960) i amb la globalització del mercat de la
fusta, el preu de la fusta no paga la gestió. Amb l’abandonament de la gestió, el bosc canvia la seva
visió econòmica i passa a formar part del sector terciari o de serveis. I és en aquest punt on cal veure
que una de les oportunitats de manteniment d’aquests boscos i de l’entorn rural en general, passa
per la recuperació de l’activitat en aquestes masies i cases rurals. És una evidència que una casa
habitada té els seus entorns gestionats i mantinguts, i no solsament per una motivació econòmica,
sinó que bàsicament per una motivació de satisfacció, de gaudi i de tranquil·litat dels seus habitants. 

Vincular la possibilitat de rehabilitació de masies i cases rurals a una activitat principal agrà-
ria o forestal, o exclusivament a usos de primera residència, és condemnar el futur d’aquestes
edificacions a la seva completa desaparició i oblit, alhora que s’allunya la gent del territori. Un
territori que per cert ja havia gaudit d’un equilibri amb totes aquestes edificacions i els seus
usos i necessitats amb uns efectes satisfactoris totalment contraposats amb els efectes empo-
bridors que es succeeixen amb el seu abandó. 

És important no confondre la conservació i millora d’un patrimoni del nostre país amb el
desenvolupament urbanístic descontrolat. En zones urbanes, l’habitatge disseminat comporta
problemàtiques que fan raonable la seva limitació. A l’entorn rural però, no es pot estendre
aquesta lògica, doncs aquests habitatges han estat justament els que l’han modelat. El seu
desenvolupament no pot portar més que beneficis globals i estalvis econòmics molt importants
a les polítiques de conservació del medi: els costos mediambientals i socials que té una masia i
els seus entorns abandonats no justifica una normativa tant restrictiva com l’actual pel que fa
a la rehabilitació de masies i cases rurals.

Els productes forestals no fusters

Són una oportunitat que no es pot menyspre-
ar. Ara que s’acosta la temporada de recollida
bolets, castanyes i pinyes, el propietari segueix
amb la mateixa indefensió davant els furts
d’aquests productes. Cal una Administració
que reaccioni i treballi al costat dels gestors i
silvicultors perquè els beneficis que generen
aquests productes reverteixin als boscos.

El  Parc  Güell  s’ha  plantejat  el
cobrament de taxes per regular
l’entrada de visitants

Aquesta decisió de l’ajuntament de Barcelona
és comparable a la problemàtica en els espais
forestals quan són envaïts durant les tempora-
des de bolets, castanyes, espàrrecs, pinyes… 
En aquest país del seny, quan es posaran sobre
la taula els elements per definir una regulació
definitiva i efectiva que asseguri el manteni-
ment d’aquests espais i garanteixi els drets dels
afectats i dels usuaris?

L
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Introducció
Malgrat ser un dels grups funcionals fona-
mentals en els ecosistemes terrestres, el
regne dels fongs és un dels més descone-
guts des d'un punt de vista de la seva ges-
tió i biodiversitat, estimant-se en més de
75.000 les espècies presents a Europa
(Senn-Irlet i col., 2007). enfront de les
12.500 de plantes vasculars, 1.753 de mol-
ses, 8.370 de papallones, 524 d'aus i 226 de
mamífers (http://www.eccf/.info).

Els fongs exerceixen un paper clau en
qualsevol unitat o part de la biosfera que
suporta un flux d'energia, ja que participen
activament en la seva adquisició, distribu-

ció i organització funcional, en particular,
als ecosistemes forestals. Els fongs establei-
xen dins dels ecosistemes una àmplia varie-
tat de funcions i interaccions entre ells i/o
altres organismes, resultant d'aquesta
manera, ser elements fonamentals en la
dinàmica espai-temporal de qualsevol bosc
i altres formacions vegetals.

Addicionalment i des d’un punt de vista
de l’aprofitament, la producció de cossos
fructífers en forma d’esporocarps o bolets
representa una important riquesa forestal
esdevenint un dels productes forestals més
apreciats per part del conjunt de la socie-
tat. La recollida de bolets silvestres ha arri-

Juan Martínez de Ara-
gón, Rita Henriques,
José Antonio Bonet

Autor : Juan Martínez de Aragón



bat a convertir-se en una activitat recreativa o comercial
que captiva a multitud de persones, especialment durant
la tardor generant una gran quantitat de rendes econò-
miques (Martínez de Aragón i col., 2011a) que majorità-
riament s’han d’incloure en el capítol d’externalitats al
no retornar benefici econòmic als propietaris forestals.

La majoria dels bolets silvestres que trobem en els eco-
sistemes forestals pertanyen a la categoria de bolets
micorrícics, és a dir que estableixen associacions simbiò-
tiques amb les espècies vegetals forestals com són els
pins, avets, alzines, roures, castanyers, faigs, etc. Alguns
dels bolets més coneguts i apreciats per part dels recol·lec-
tors són: ou de reig (Amanita caesarea), rovellons (Lacta-
rius deliciosus, L. sanguifluus, L. semisanguifluus, L. sal-
monicolor, L. vinosus), llenegues (Hygrophorus
latitabundus, H. eburneus), llengua de bou (Hydnum
repandum), ceps (Boletus edulis, B. aereus, B. pinophilus),
molleric de calceta (Suillus luteus), rossinyols i camagrocs
(Cantharellus cibarius, C. lutescens), trompetes de la mort
(Craterellus cornucopioides), fredolics (Tricholoma
terreum) i bolet d’ovella (Tricholoma fracticum).

La fructificació dels fongs silvestres depèn en gran
mesura de l'ecosistema i de les espècies vegetals que el
conformen. Catalunya és un país de boscos, en el qual el
61% de la seva superfície està ocupada per terrenys
forestals: prats, matolls, i principalment boscos (conífe-
res, planifolis, boscos de ribera) que representen el 38%
del territori, aproximadament 1.200.000 ha. A causa de
la complexitat del relleu i la diversitat de les condicions
bioclimàtiques de Catalunya, aquesta disposa de comu-
nitats forestals molt variades i, associat a aquestes,
compta amb una gran producció i diversitat de bolets
silvestres.

A diferència de les comunitats arbòries que han estat
estudiades clàssicament amb un objectiu de producció de
fusta, les produccions de bolets silvestres micorrícics pre-
senten una sèrie de característiques diferenciades com
són la dependència d'una planta hoste, una alta variabili-
tat en la seva producció anual i caràcter efímer i perible
(Vogt i col., 1992), que dificulta l’estudi i parametrització
dels factors que influeixen en la seva fructificació. Aques-
tes particularitats del recurs, unides a la falta d'informa-
ció d'aspectes tan importants com l'efecte de certes pràc-
tiques silvícoles sobre la població dels fongs, fan molt
difícil la integració de la producció de fusta amb la pro-
ducció de bolets en el moment d’ordenar el bosc (Díaz i
col., 2003). No obstant això, estudis recents, han pogut
establir uns primers models predictius de producció i
diversitat de bolets sobre la base de l’estudi de diferents
factors biòtics, abiòtics i antròpics (Martínez de Aragón i
col., 2007; 2011a; Bonet i col., 2008; 2010) que han

permès d’identificar els factors més rellevants relacionats
amb aquestes produccions. Aquests models són la base
per al disseny d’una silvicultura específica que busqui
com a objectiu maximitzar les produccions fúngiques.
Cap a una micosilvicultura
La silvicultura s’ha definit com una ciència aplicada que
regeix la gestió ecològicament sostenible dels ecosistemes
forestals per a la satisfacció de les demandes de la socie-
tat, dissenyant tractaments ecològicament sostenibles que
permetin complir aquests objectius. La silvicultura s’adap-
ta a les finalitats que se li demanden, com és el cas de la
silvopascicultura o de la micosilvicultura (ciència que
estudia les tècniques silvícoles necessàries per obtenir una
producció sostenible de bolets).

La definició de les tècniques silvícoles que afavoreixin
les produccions fúngiques, necessiten estar basades amb
observacions plurianuals que redueixin la variabilitat
intrínseca associada a l’efecte climàtic (bàsicament preci-
pitació i temperatura) en la producció de bolets. El Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya porta 15 anys treballant
en l’inventari continuat de parcel·les permanents i tempo-
rals (Figura 1) que li han permès obtenir series de dades
depurades que han servit de base per a incrementar el
coneixement de les espècies d’interès i plantejar unes pri-
meres mesures de gestió.
Els factors identificats com a més significatius han estat: 
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Figura 1: Produc-
ció anual de
bolets a Cata-
lunya. Dades
obtingudes mit-
jançant inventa-
ris micològics
realitzats a la
tardor en
parcel·les per-
manents. Font:
CTFC.



L'àrea basal (AB): L’AB és una variable utilitzada habi-
tualment pels gestors forestals a l'hora de decidir el pes de
la tallada a l’hora de fer una intervenció silvícola. La pro-
ducció de bolets està relacionada amb l’AB de manera que,
segons les nostres observacions, es fa màxima en un rang
d'entre 15 i 25 m2 ha-1 (Fig. 2), depenent de l'espècie
forestal i de la qualitat de l’estació (Palahí i col., 2009).

L'edat de l'arbrat: L'edat de l'arbrat juga un paper molt
important en la successió, diversitat i producció d'espècies
(Hintikka, 1988; Kalamees i Silver, 1988; Smith i col., 2002;
Martínez Peña, 2003; Bonet i col., 2004). En general, cada
fong s'associa amb arbres d'un tram d'edat determinat,
com per exemple, els Lactarius grup deliciosus o rovellons;
Es tracta d'un grup que sembla preferir les pinedes joves,
de classe d'edat compresa entre els 10 i els 30 anys, encara
que poden trobar-se també en pinedes més madures (<75
anys) però en menor quantitat, donat el seu caràcter més
heliòfil o els Boletus grup edulis o ceps; que prefereixen
els boscos madurs amb produccions màximes observades
que es produirien en edats compreses entre els 31 i els 70
anys (cas de pinedes de pi roig). En fagedes, la producció
comença a partir dels 40 anys (Oria de Rueda, 2007) amb
màximes produccions entre els 50 i 90 anys.

L'altitud: L'altitud a la qual es troba un bosc determina
principalment l'inici i final de la campanya i en menor
mesura la producció total de bolets. En general, a una
major altitud l'inici i final de la fructificació s'avança en
referència a boscos situats a una menor altitud. Es pro-
dueix un avanç en l'inici de la fructificació degut a que
les condicions climàtiques òptimes es produeixen abans
en aquestes altituds però també finalitza abans la pro-
ducció degut, principalment, a les temperatures, a l'apari-
ció de gelades primerenques i a temperatures mínimes
més baixes.

El pendent: El pendent del terreny condiciona la dis-
ponibilitat d'aigua i l'erosió del sòl. A major pendent del
terreny menor retenció d'aigua i major erosió i, per tant,
menor producció de bolets. Pendents suaus, entre un 0 i
un 10%, semblen  ser les més adequades per a una
major producció de bolets segons les observacions rea-
litzades (Fig. 3).

L'orientació: L'exposició en la qual es troba l'ecosiste-
ma forestal condicionarà, en gran mesura, l'inici de la
fructificació, la producció i també sembla afectar a la
diversitat de bolets (Fig. 4). Exposicions nord (més
humides que les exposicions sud) s’associen a una major
quantitat de bolets malgrat que, en molts casos, el perí-
ode de fructificació s'escurça a causa de les gelades pri-
merenques i a les temperatures més baixes i, en oca-
sions, extremes.

Les dades obtingudes de la modelització de les pro-
duccions fúngiques han permès d’obtenir uns primers
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Figura 2: Efecte de l'àrea basal sobre la producció de bolets en masses
de Pinus sylvestris de qualitat II (Bonet i col., 2008)

Figura 3: Relació entre el pendent del terreny i la producció de bolets
(Dades pròpies basades en inventaris de parcel·les permanents).

Figura 4: Relació entre l'orientació i la producció de bolets (Dades prò-
pies basades en inventaris de parcel·les permanents).



itineraris silvícoles multifuncionals (Fig. 5) que dibuixen
una gestió econòmicament òptima del binomi fusta-
bolets en funció de diferents escenaris de preus (Palahí
i col., 2009).

Els itineraris silvícoles dibuixen la periodicitat de les
intervencions silvícoles i el pes de les diferents tallades
(expressades en àrea basimètrica) que maximitzarien la
rendibilitat d’una producció mixta fusta-bolets tot supo-
sant una primera proposta micosilvícola.

No obstant, l’efecte de les intervencions silvícoles sobre
diferents espècies fúngiques no es mostra homogeni, des-
crivint en diferents estudis efectes positius i negatius de
les aclarides sobre diferents espècies. En el cas del grup
dels rovellons i segons els resultats obtinguts experimen-
talment en boscos de Pinus pinaster a Prades-Tarragona,
baixes intensitats d’aclarides afavoririen la producció d’a-
questes espècies, mentre que reduccions elevades de l’àrea
basal han evidenciat un menor efecte sobre la producció
d’aquesta espècie. Les aclarides amb una intensitat al vol-
tant dels 10-15 m2 ha-1 de l’àrea basal semblen les més
convenients per garantir un màxim de producció (Martí-
nez de Aragón i col., 2011b).
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n cop acabat l’estiu, la calor, el temor
a incendis catastròfics, la propietat
forestal es torna a enfrontar a un vell

conegut fenomen el qual, tot i ser part impli-
cada en tots els sentits, porta dècades sense
tenir-hi ni veu ni vot. És l’accés motoritzat al
medi natural. Vist des d’una òptica de tècnica
legislativa, la circulació motoritzada ve a ser
només un dels tres grans blocs del què hauria
de ser l’accés al medi natural en general: l’ac-
cés motoritzat (que ara tractarem), l’accés no
motoritzat (excursionisme, BTT, escalada, etc.)
i, l’accés per a l’aprofitament de productes
forestals no fusters (bolets, pinyes, molsa,
tòfones, castanyes, etc.).  

La norma que regula actualment l’accés
motoritzat al medi natural és la Llei 9/1995,
de 27 de juliol (DOGC núm. 2083 -
2/8/1995). Segons el seu Preàmbul ve a ser
l’eina jurídica que ha de solucionar les defi-
ciències reguladores del Decret 59/1989, de
13 de març (que era la seva anterior regula-
ció), i assegurar alhora una adaptació de la
normativa a la realitat existent. D’altra ban-
da, el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de
regulació de l'accés motoritzat al medi natu-
ral (DOGC núm. 2680 - 14/7/1998), desenvo-
lupa reglamentàriament la Llei (article 1) i
desplega el seu contingut amb més precisió.

Quan es va redactar l’article 1 de la Llei
d’accés motoritzat l’any 1995, es va consi-
derar proclamar que la seva finalitat havia
de ser la d’establir normes de regulació de
l'accés motoritzat al medi natural, tant pel
que fa a la circulació motoritzada indivi-
dual o en grup com pel que fa a les compe-
ticions esportives, amb l’objectiu últim de

garantir la conservació del patrimoni natu-
ral de Catalunya, assegurant, alhora, el res-
pecte a la població i la propietat pública i
privada del món rural. Aquesta declaració
d’intencions contrasta, 16 anys després, amb
el fet que l’accés motoritzat és un constant
tema de debat i discrepància entre actors,
societat civil i Administració Pública, la qual
cosa ens permet dubtar que hagi assolit amb
èxit aquesta “garantia” que el mateix l’article
1 pregona. Prova clara és la recent aprovació
del Projecte de Llei de Simplificació i Millora
de Regulació (coneguda com a Llei Òmnibus)
que, modificant tan sols dos articles de la
Llei, ha sigut objecte d’examen i fiscalització
contínua per a totes les parts implicades, tot
i que el resultat tampoc ha fet variar la seva
essència (o mancança) inicial. 

Tanmateix, si bé és cert que la normativa
d’accés motoritzat al medi natural no satisfà
a totes les parts implicades, no deixa d’ha-
ver-hi un mínim acord comú entre les matei-
xes que reconeix que, tot i ser insuficient, sí
ha cobert aspectes clau com són la regulació
de l’accés a PEIN’s (espais naturals protegits,
espais de protecció especial, etc.), la prohibi-
ció de circular camps a través, o la mera tas-
ca de conscienciació a la població de l’e-
xistència d’una regulació en aquest sentit.

Des d’un punt de vista legal, l’Estat Espan-
yol i Catalunya tenen competències com-
partides en la regulació de l’accés motorit-
zat al medi natural. L’Estat té la
competència per dictar les disposicions bàsi-
ques (art. 149.1.23 de la Constitució Espan-
yola –CE–) mitjançant  l’article 54bis de la
Llei de forests (Llei 43/2003, de 21 de
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novembre, modificada per la Llei 10/2006, de
28 d’abril). D’altra banda, Catalunya té la
competència compartida en matèria de medi
ambient, i la competència compartida per a
l’establiment de normes addicionals de pro-
tecció (article 144 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya de 2006 –EAC–). D’aquesta
manera, la Generalitat de Catalunya té la
potestat de regular el trànsit obert motoritzat
per les pistes forestals situades fora de la xar-
xa de carreteres, quan s’hagi comprovat l’a-
dequació del vial, la correcta senyalització
[…], l’acceptació pels titulars, l’assumpció del
manteniment i de la responsabilitat civil tal i
com desprèn l’art. 54bis de la Llei estatal de
boscos de 2003. En definitiva, tot i que la lli-
bertat  legislativa del Parlament de Catalunya
i del Govern de la Generalitat queda limitada
en notable mesura, no s’exclou que, a la vega-
da, té la capacitat d’establir criteris polítics
que no han de coincidir necessàriament amb
els de l’Estat Espanyol, en el desenvolupament
de la llei bàsica estatal (art. 111 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya). 

L’esmentada Llei Òmnibus (el Projecte de
Llei de Simplificació i Millora de la Regulació,
tramitat en procediment d’urgència) ha signi-
ficat un primer tast d’aquesta influència de la
Generalitat i del seu Parlament en aquesta
matèria. Tal i com s’ha apuntat, preveu la
modificació de dos preceptes: l’article 6 i el
20 de la Llei 9/1995 d’accés motoritzat. 

L’article 20, que ja preveia la prohibició de
fer competicions esportives en zones d’espais
naturals de protecció especial, a les reserves
nacionals de caça i a les reserves naturals de
fauna salvatge, introdueix l’excepció de la
prohibició en el cas de trams
d’enllaç no cronometrats que
podran passar per vials aptes
per a la circulació motoritzada,
prèvies informes i autoritzacions
corresponents. 

Pel que fa a l’article 6, la Llei
Òmnibus canvia el concepte en
la senyalització dels camins.
S’introdueix un nou apartat
(article 6.3) que significa que, a
partir de la seva entrada en

vigor, serà permesa la circulació motoritzada
pels camins i pistes que podran tenir amplada
inferior a quatre metres i diversos tipus de
ferms, que la Generalitat (el Departament
competent en matèria de medi natural) hagi
identificat i habilitat al respecte, sens perjudi-
ci de les preceptives autoritzacions i condicio-
naments que el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
–DAAM– pugui determinar. Tanmateix, la
introducció de l’apartat tercer no canvia els
supòsits que la Llei ja preveia pels camins
forestals (l’autorització de la circulació per
pistes i camins forestals pavimentats o d’am-
plada igual o superior a quatre metres, i tam-
bé pels vials pavimentats i camins autoritzats
d’una manera expressa). 

En aquest sentit, han sigut nombroses les
crítiques dirigides a la permissió de circular
per camins i pistes forestals d’amplada infe-
rior a quatre metres; la possible perillositat
que pot comportar a excursionistes o ciclistes,
per exemple, la contaminació acústica, l’accés
il·limitat i desenfrenat per les finques de titu-
laritat estrictament privada, etcètera. Si bé no
tots els camins i pistes tenen una amplada
fixa i determinada, ja que poden començar
fent dos metres d’amplada i acabar amb una
superior als quatre metres, ja sigui per l’oro-
grafia del terreny o perquè s’ha hagut d’adap-
tar el mateix pel pas dels camions de gran
tonatge, entre d’altres, la circulació motorit-
zada pels camins i pistes han sigut des de fa
dècades, una pràctica constant i habitual
sobretot els caps de setmana. 

Per tant, a partir d’ara l’acord entre el
DAAM i els propietaris de les pistes i camins
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resultarà ser absolutament imprescindible ja
que aquest nou sistema de senyalització de
camins, en positiu, per lògica ha de compor-
tar el marcatge sobre terreny dels vials que sí
es permetrà la circulació motoritzada, la qual
cosa podrà comportar, a la fi, tancar el cicle
de permissivitat desmesurada i desorganitza-
ció de l’accés motoritzat al medi natural. En
altres paraules, el propietari serà qui decidirà
i determinarà, al seu arbitri, els camins i pis-
tes de la seva propietat que permeti deixar
passar i, el DAAM serà qui emetrà l’Ordre
corresponent a fi efecte d’habilitar-los com a
susceptibles de pas motoritzat per usuaris. 

De totes maneres, aquest canvi de tendèn-
cia requereix, sí o sí, un desenvolupament
reglamentari adequat. La Llei Òmnibus, per si
mateixa, és una declaració d’intencions. Ara
bé, si es desenvolupa la forma, contingut,
abast i durada de les autoritzacions (o Ordres)
del Conseller, sense que signifiqui una limita-
ció de la possessió i domini dels camins i pis-
tes; si es marquen sobre terreny els camins
permesos (consensuats entre propietaris i
Administració); i si s’estableix una distribució
de les responsabilitats entre totes les parts
implicades que inclogui qui es farà càrrec del
manteniment, conservació i millora dels
camins i pistes, la responsabilitat pel seu bon
estat, la contractació d’assegurances de res-
ponsabilitat civil, entre d’altres, significarà un
bon punt de partida per a la normalització de
l’accés motoritzat al medi natural. 

És a dir, una Ordre del Conseller no pot sig-
nificar un disminució de les potestats pos-
sessòries dels propietaris sobre les seves pistes
i camins, o una limitació dels seus usos (entre,
a títol d’exemple, una activitat de pasturatge,
els motoristes i la propietat). Aquesta exigèn-
cia de desenvolupament reglamentari és fruit
de la necessitat de delimitar el rol que ha
d’assumir cadascuna de les parts ja que, en
definitiva els qui són usuaris dels camins i pis-
tes (motociclistes, per exemple) tenen en
aquests, una mera finalitat recreativa i de
gaudi, a diferència dels propietaris, que són
els vertaders responsables del medi natural i,
alhora són els qui utilitzen els camins com a
infraestructura imprescindible d’accés per a
gestionar el bosc d’una manera sostenible. 

Les al·legacions a la mateixa Llei Òmnibus
que va presentar el Consorci Forestal de Cata-

lunya anaven en la direcció de posar en pri-
mer pla la propietat forestal i rural. Així, el
CFC va proposar introduir l’autorització
expressa del titular en el cas que l’Adminis-
tració Pública delimités vials de propietat pri-
vada, alhora també d’establir compensacions,
no totes merament econòmiques, sinó cen-
trades al manteniment i atenció de la propie-
tat, com és el cas del manteniment i conser-
vació de les pistes, o establir una
assegurança de responsabilitat civil per a
garantir eventuals danys i perjudicis que
puguin produir-se en la seguretat dels béns i
les persones. 

En definitiva, si bé hi ha sectors, com el
motociclisme, l’automobilisme o l’excursionis-
me, entre d’altres, representats per les seves
pròpies Federacions, que tenen una influència
política i socioeconòmica de primer ordre
sobre les decisions en matèria de medi natu-
ral, i per tant, sobre la propietat pública i pri-
vada, seria a la vegada un error el fet de pri-
var o no permetre el seu accés als nostres
camins en base a paràmetres estrictament de
propietat. L’accés motoritzat al medi natural
és, ara per ara, un problema però, això no sig-
nifica que no sigui una oportunitat econòmi-
ca per als boscos. Únicament convé un bon
repartiment del rol que cadascú ha de desen-
volupar. Si creiem que hem fer rendibles les
nostres finques, hem de procurar no tancar ni
apartar expectatives de mercat que poden
aportar valor afegit i revalorització. 

En conclusió, sabent que la propietat fores-
tal és la qui en un sentit més primari i d’es-
tructura legal té el domini i la pertinença del
medi natural, no es pot permetre demorar
més la reestructuració normativa de l’accés
al medi en general (motoritzat, no motoritzat
i per a l’aprofitament de productes forestals
no fusters). I aquesta manifestació engloba
tant la propietat pública com la privada. Ara
bé, si bé és cert que obrir un procediment
administratiu de modificació de l’accés glo-
bal al medi natural és, ara per ara, obrir “la
caixa dels trons”, i alhora bastant improba-
ble, aplicar una tècnica jurídica legislativa
acurada per modificar l’accés motoritzat pot
conduir a ser un primer pas determinant per
tal d’aconseguir una òptima, eficient i com-
plerta Llei (i Reglament) d’Accés al Medi
Natural, en general. 



Coincidint amb l'Any Internacional dels Boscos i amb el
20è aniversari del primer Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal d'una finca forestal privada, el Centre de la Pro-
pietat Forestal (CPF) va celebrar del 4 al 6 d'octubre les
seves Jornades Forestals. Les trobades van comptar amb la
participació de representants del Consorci Forestal de
Catalunya. Rossend Castelló, president de l’associació va
exposar la importància de les associacions per a l’estructu-
ració del sector i el paper del Consorci com a referent i
lobby que aglutina el conjunt del sector a la sessió inaugu-
ral de les Jornades Forestals del Centre de la Propietat
Forestal. El 5 d’octubre, Xavier Vila, coordinador tècnic de
la Cooperativa Serveis Forestals, va participar en el debat
sobre la sostenibilitat de les forests de propietat privada,
mentre que Joan Rovira, del Consorci Forestal de Catalun-
ya, va participar en el debat sobre el mercat dels productes
forestals i els instruments econòmics per a la rendibilitat
de la gestió forestal que va tenir lloc el 6 d’octubre. 
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Josep M. Tusell, responsable de l'àrea tècnica del Consorci
Forestal de Catalunya, i Àlex Serrahima, dels serveis jurídics de
l'associació van participar divendres 30 de setembre a la sessió
de treball sobre el Pla Especial de les Gavarres organitzat pel
Consorci de les Gavarres a la seu de Can Geronès (Monells). La
sessió va reunir una vintena de propietaris forestals, entre els
quals hi havia socis del CFC. Des del Consorci es va defensar la
necessitat d'una major concreció en les línies d'actuació i que
el Pla Especial faci més èmfasi en quines actuacions i quines
mesures es potenciaran per impulsar el desenvolupament del
massís i assegurar el manteniment de les activitats tradicionals.

La Talaia número 38 pública un article sobre La gestió
forestal, una eina necessària per a la conservació i millo-
ra dels boscos, a càrrec de Josep M. Tusell, responsable
de l'Àrea Tècnica del Consorci Forestal de Catalunya. 
La revista La Talaia és un instrument per a la reflexió i la
comunicació de les ciències emmarcada en el programa
Barcelona Ciencia de l’Institut de Cultura. Podeu llegir
l’atricle a http://barcelonacultura.bcn.cat/la-talaia-0

En el marc del projecte INNObiomassa que el Consorci Fores-
tal de Catalunya porta a terme conjuntament amb l’Associa-
ció Catalana de Municipis, el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, la Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalun-
ya i Qnorm s’està elaborant un vídeo de caràcter divulgatiu
sobre la biomassa. El vídeo que es podrà veure on-line a par-
tir del mes de novembre és un dels productes d’INNObiomas-
sa, una estratègia integrada per a la consolidació del sector
emergent de la biomassa tèrmica com a font d’ocupació. El
projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu,
d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors,
regulat per l’Ordre TRE/293/2010.

Autor: Consorci de les Gavarres

Autor: Centre de la Propietat Forestal

Autor: Josep M. Tusell
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romoure petites associacions de pro-
pietaris territorials o trobades per
conèixer altres propietaris de la matei-

xa zona; realitzar un mapa de finques fores-
tals per intentar fer algunes actuacions de
manera conjunta entre propietats veïnes per
tal d’optimitzar recursos; promoure accions
d’informació i sensibilització sobre el coope-
rativisme; aprofitar el web de l’associació com
una eina per compartir serveis; crear una
nova secció al web de l’associació destinada a
mostrar experiències i casos pràctics; intentar
posar en pràctica projectes que es queden en
la part d’investigació, en definitiva promoure
la transferència de coneixement; incloure una
nova secció a la revista on poder donar a
conèixer experiències, casos pràctics que es
porten a terme en d’altres territoris... són
algunes de les moltes propostes que s’han
recollit en el marc del projecte Dona&Fores-
tal? Participa! que el Consorci Forestal de

Catalunya ha portat a terme amb el suport del
Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya.

Una iniciativa que ha volgut donar veu a la
dona forestal i identificar els seus elements
d’interès. 

Amb aquesta finalitat s’han entrevistat amb
profunditat sis dones vinculades al sector
forestal de perfils molt diversos i de diferents
punts del territori català. Totes elles, sòcies del
Consorci Forestal de Catalunya. 

El resultat són sis entrevistes molt enriqui-
dores que aporten una nova mirada al sector. 

Catalunya Forestal us en presenta un tastet
en aquestes pàgines; Us presenta l’entrevista a
Anna M. Duocastella de la Casa de pagès de
Biosca, de Castelltallat, al municipi de Sant
Mateu de Bages. La resta d’entrevistes, con-
juntament amb la de l’Anna, les trobareu al
web de l’associació, www.forestal.cat, a la
secció Dona & forestal. 

L’experiència de sis dones forestals

Anna M. Duocastella de la Casa de pagès de Biosca, de Castelltallat, al municipi de Sant
Mateu de Bages. Té 54 anys i és la gran de tres germanes. Està casada i té un fill i una filla.
Roser Vives té 40 anys, va néixer i viu a Barcelona on treballa com a enginyera agrònoma
paisatgística.
Adoració Jiménez la gent la coneix per Dori, té 38 anys, va néixer a Manresa i actualment viu
a Artés. És il·lustradora, mare de família i estudiant.
Elisabeth Dalla-Chiesa és filla de pare italià i mare catalana. Va néixer a Barcelona fa 62
anys i va estudiar a l’escola Italiana. Té 3 fills i és àvia.
Montserrat Calm és de Llagostera, actualment viu a cavall entre l’Escala i Llagostera, on hi
viu la mare. Té 64 anys, està casada i és mare de dues filles i un fill.
Sandra Torras té 27 anys i ha estudiat enginyeria de forests i enginyeria tècnica agrícola a
Lleida. Des de petita ha viscut a Girona, però ara fa dos anys i mig que ha tornat als seus orí-
gens, actualment viu a la Bisbal d’Empordà a l’antiga casa dels seus avis.

P



D o n a  & f o r e s t a l ?  P a r t i c i p a !

“De totes les contribucions que el sector forestal fa a la societat,
en destacaria tres: la transformació de CO2 en oxigen; la del bosc
com a espai d’esbarjo i oci; i la del bosc com a font d’energia”

Anna M. Duocastella Figuera

L’Anna M. Duocastella Figuera és de
la Casa de pagès de Biosca, de Castell-
tallat, al municipi de Sant Mateu de
Bages. Té 54 anys i és la gran de tres
germanes. Està casada i té un fill i una
filla. El seu pare, Josep M. Duocastella
Morera, havia estat president de l'ADF
Amics del Bosc Bages-Anoia fins l’any
1999, i fins que va morir, ara ha fet 9
mesos, era ell qui gestionava la finca.

Sempre ha viscut a Castelltallat,
excepte quan va cursar els estudis
universitaris. Va estudiar Ciències de la
Informació i en finalitzar la carrera va
treballar a la redacció del diari Regió 7
i en d’altres diaris de Barcelona fent
de corresponsal. L’últim article el va
publicar a El País el juliol de 1994; es
tractava d’un article d’opinió sobre
l’incendi forestal del 4 de juliol d’a-
quell any a Sant Mateu de Bages.

L’any 1993, juntament amb al
seva família, va impulsar un negoci
d’agroturisme que avui en dia enca-
ra gestiona. 

Amb un punt de malenconia recor-
da que, probablement, Sant Mateu
de Bages va ser fins al 1994 el muni-
cipi amb una massa forestal conti-
nuada més important de Catalunya.
Però, aquell any hi va haver un gran
incendi que va continuar fins al Ber-
guedà. Quatre anys després, el 1998
hi va haver un altre incendi que va
cremar fins a Solsona i va provocar
un canvi molt important en el paisat-
ge forestal. “L’orgull que teníem de
ser la zona forestal més important de
Catalunya, el vam perdre el 1994 i el
1998”, lamenta.

Ens podria explicar quina és la seva vin-
culació amb el sector forestal?
El bosc forma part de l’estructura agrària,
és una part molt important, i també de la
propietat de la pagesia típica de l’interior
de Catalunya. Sempre hi hagut conreus,
sempre hi ha hagut una part de la finca de
bosc, sempre hi ha hagut un hort, sempre
hi ha hagut bestiar... I en aquests darrers
anys, tots sabem que, perquè tot això ren-
deixi, cal especialització i industrialització. 
El bosc hauria de ser, com tradicionalment
ha estat, un factor molt important de la
pagesia de l’interior de Catalunya.

Un factor que des de fa uns anys combi-
nen amb l’agroturisme, oi?
A casa nostra, des de l‘any 1993, també
ens dediquem a l’agroturisme; els hostes
s’allotgen a les antigues corts del s. XIX i al
Mas, el que antigament havia estat la
masoveria de Biosca. L’activitat forestal de
la finca de Biosca va canviar radicalment
el 1998 arran dels incendis forestals del
Bages i el Solsonès. Abans dels incendis, a
la finca, podíem trobar parts de bosc vell,
bosc jove, pi blanc, pinassa, combinat de
roure i alzina i a partir d’aquesta data, la
gestió del bosc s’ha convertit en interven-
cions d’acompanyament cap a la seva
regeneració.

Ens podria explicar, a grans trets, què es
va haver de fer davant d’una situació
com aquesta?
En primer lloc, es va fer una neteja molt
important dels arbres cremats i una selec-
ció. Després es van realitzar algunes
replantacions, però el que ha anat més bé
ha estat la regeneració espontània d’algu-
nes espècies. D’això, indubtablement, és

del que la família està més contenta, el
bosc està sent capaç d’autoregenerar-se,
malgrat totes les intervencions forçades
que es van fer en el seu moment.

Retornant a la seva vinculació amb el
sector forestal, des de quan hi està vin-
culada? 
Des de sempre, ja que sóc filla d’aquí. Per
al meu pare, el bosc i la finca eren la seva
vida. La seva prioritat era la conservació
del bosc, i aquest sentiment ens el va
encomanar, no només a nosaltres les seves
filles, si no també als seus néts, els quals
treballen fora de casa. A ells també els hi
va encomanar aquesta prioritat per la pre-
servació i el respecte pels boscos i per la
natura.

Així doncs, es podria dir que la seva vin-
culació li ve de tradició familiar?
És cert que estic vinculada al sector fores-
tal per tradició familiar, però també per
iniciativa pròpia. Podríem dir que meitat i
meitat. Naturalment, la tradició familiar té
un pes important, però si no hi hagués
aquesta voluntat personal, seria molt difí-
cil de continuar.

Té algun suport o ajuda per portar a ter-
me aquestes tasques?
Pel que fa a la gestió forestal de la finca,
tinc l’ajuda de la meva germana Lurdes
que és enginyera agrònoma i que ja aju-
dava al meu pare. Per la resta de tasques,
inclòs l’agroturisme,  tinc la meva mare i el
meu marit. Ell treballa, bàsicament, fora
de casa i ens dóna un cop de mà els ves-
pres i els cap de setmana. Considero que la
meva família i jo, tenim una implicació del
100 % en al gestió de la finca.
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El fet de ser una dona en un món eminentment masculí li ha
comportat alguna dificultat afegida?
Pel fet de ser dona no he trobat més o menys dificultats a l’hora
de treballar en el sector forestal de les que hi pot haver en un
altre sector. Com a dones i per la nostra condició física, hi ha
feines que no podem fer de la mateixa manera que els homes,
com arrossegar amb la mula o tallar llenya i apilar-la, però això
no vol dir que les dones no puguem gestionar un bosc.
De totes maneres, fins fa pocs mesos, la gestió de la finca la
portava el meu pare i jo encara tinc poca experiència en aquest
sentit i, per ara, no he patit desigualtats de tracte. Personal-
ment, crec que depèn de les persones, no del sexe. 

Ens podria explicar breument com és la seva propietat?
És una propietat típica de l’interior de Catalunya, irregular en
quant a límits, amb moltes feixes petites de conreu, amb molta
pedra, amb molts desnivells i amb bosc en fase de regeneració.

I si l’hagués de definir, com ho faria? Com una inversió, com
un hobby o com un element patrimonial?
La propietat  ha de ser en un 50% un element patrimonial i en
un 50% una inversió. Si només és un element patrimonial, ens
adormirem i el deixaríem perdre. Hem de ser enginyosos; d’una
banda hem de poder fer rendible la nostra propietat i d’altra
hem de poder estar-hi bé. No hem de pensar que acabarà sent
una propietat de caps de setmana, això em disgustaria molt. 

Des de la seva òptica en quin estat de salut diria que es tro-
ben els nostres boscos?
Si tenim en compte que, actualment, no hi ha pastures als bos-
cos, que aquests no s’aprofiten, que el que creix s’asseca, que hi
ha clapes de bosc amb molts peus que s’haurien d’aclarir, que els
boscos estan “bruts”... Sembla que els nostres boscos estan abo-
cats a què qualsevol negligència pugui provocar un incendi o bé
que acabin no essent sostenibles. El que seria interessant [segons
un criteri de casa nostra que el nostre pare sempre va defensar i
ens va saber transmetre] és que el bosc tornés a ser la font d’e-
nergia que havia estat a principis del s. XX. Es tracta d’aconse-
guir treure del bosc allò que li sobra per créixer d’una manera
saludable i transformar-ho en energia. Ara, pràcticament, no
s’aprofita res del bosc. Caldria retrobar el que el bosc havia estat
en la seva vessant energètica. D’aquesta manera els boscos crei-
xerien més “nets”, amb menys risc d’incendi, serien més rendi-
bles, crearien llocs de treball i aportarien rendiments als pagesos
propietaris. Igualment, aquests boscos serien un bé per a la
societat, ja que ens aportarien l’energia que ens falta i que
actualment estem important. La gestió actual dels boscos supo-
sa millorar la seva salut, crear llocs de treball i un rendiment pels
propietaris.

Així doncs, quin diagnòstic faria del sector i quina seria la
seva recepta per al futur més immediat? 

Pel que fa a la recepta per al futur, apostaria pel que ja he
comentat. I en aquest sentit sóc optimista: crec que ja “hem
posat la primera marxa” per començar a fer camí. En aquest
sentit, la Federació D’agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del
Bages ja hi està treballant, disposa de maquinària per estellar
fusta, i també té lloc per emmagatzemar l’estella. En el municipi
veí ja existeixen alguns petits equipaments municipals on la
calefacció funciona amb biomassa i en altres municipis de la
comarca d’Osona són altres equipaments més grans els que fun-
cionen amb aquesta font d’energia. Ja hem posat fil a l’agulla,
ara depèn de la consciència de cadascú a l’hora d’apostar per
aquesta font d’energia quan hagi de renovar un equipament
particular.

Quines són les principals contribucions del sector forestal
a la societat?
De totes les contribucions que el sector forestal fa a la societat,
en destacaria tres. En primer lloc, la mediambiental, la transfor-
mació de CO2 en oxigen, sense boscos no podríem viure. En
segon lloc, la del bosc com a espai d’esbarjo i oci i, finalment, el
bosc com a font d’energia, desitjo que aquesta vagi en augment.

Una proposta per ajudar a millorar
l’associació
Proposaria un guiatge o un impuls de l’aprofitament
del producte forestal. Un exemple molt concret és que
després de l’incendi de 1998, a casa vam guardar uns
taulons de pinassa amb la idea de fer una taula, ja que
creiem que era una bona fusta. Quan li vam fer la pro-
posta al fuster, aquest ens va posar moltes pegues:
“aquesta fusta s’esquerda; no et durarà gens; amb
aquests tanys la màquina no va prou bé...” I ens vam
preguntar: “I doncs, aquests bancs que tenim a les sales
i aquestes taules catalanes de les cases de pagès que
tenen 150 anys, de quina fusta són?” 

S’hauria d’impulsar i assessorar més els professionals
sobre com treballar la fusta del país, el tipus de
maquinària més adient per fer-ho i què és pot fer amb
cada tipus de fusta. Caldria reivindicar que nosaltres
també tenim fusta que pot ser útil per seure, per men-
jar, per tenir-la dins a casa, per fer un moble. Ens han
fet creure que la fusta de fora era millor que la nostra. 

Encara no he vist cap catàleg de mobles que expliqui
que estan fets amb fusta dels nostres boscos. Potser
existeix, però ho desconec.

Amb el suport de:
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“Estimo el bosc”

Estimo el bosc té l’objectiu d’apropar la reali-
tat forestal a les escoles i a la societat en
general. I amb aquesta finalitat consta de dues
grans accions. 

Per una banda, donar a conèixer l’EDUbosc,
una eina educativa dirigida principalment a
l’alumnat de 8 a 10 anys, fruit del treball de
més de tres anys que la Fundació Boscos ha
elaborat amb el suport del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per donar a conèixer la gestió
forestal sostenible i la seva importància per als
nostres boscos i el seu futur. 

La segona gran acció d’Estimo el bosc és la
creació d’un espai forestal on-line dins del
web de la Fundació Boscos amb informació
d’utilitat per als docents sobre la realitat dels
boscos catalans i els beneficis de la gestió
forestal sostenible. Amb la finalitat que aquest
espai sigui d’utilitat per als docents s’ha creat
un espai web provisional del projecte
(http://estimoelbosc.wordpress.com) a través
del qual tothom que estigui interessat pugui
fer les seves aportacions.

I és que els boscos contenen realitats sovint
molt desconegudes per a la població en gene-
ral. Per aquest motiu, la Fundació Boscos ha
fet un pas més en la línia de millorar el conei-
xement de la realitat i de l’espai forestal i ha
apropat una mica més el bosc a l’aula. Concre-
tament, amb aquesta sessió la Fundació Boscos
ha donat a conèixer l’existència de l’EDUbosc i
ha apropat als docents cinc realitats del món
forestal explicades per aquells que les viuen

directament, tant sigui des d’un punt de vista
professional com personal. La sessió va comp-
tar amb la participació de Javier Losarcos,
col·laborador del CREAF qui va centrar la seva
xerrada en la importància de preservar la bio-
diversitat; Josep M. Tusell, enginyer de Forests
i responsable de l’àrea tècnica del Consorci
Forestal de Catalunya que va recordar que els
boscos són una font de riquesa; Mariona
Borràs i Helena Ballart, enginyeres de Forests
del GRAF van explicar la importància de la
gestió forestal sostenible en la prevenció d’in-
cendis; Jordi Puigdevall, silvicultor dedicat a la
producció de llenya i al turisme rural que va
fer viure els assistents quin és el seu dia a dia.
Finalment, Roser Ylla, de l’Escola Torrent Can
Carabassa va donar a conèixer l’experiència
d’aplicar l’EDUbosc a l’escola.

Una quarantena de docents entre els quals hi havia mestres, educadors i professors van

participar el 3 d’octubre al Centre Cultural la Mercè de Girona a la sessió informativa
EDUbosc, apropem el bosc a l’aula. La sessió estava emmarcada en el projecte Estimo el

bosc que la Fundació Boscos porta a terme amb el suport de l’Obra Social de Catalun-

yaCaixa dins de l’Any Internacional dels Boscos. 

L’Aula del Centre Cultural la Mercè de Girona es va omplir d’educadors. A la imatge, escol-
tant les explicacions de Roser Ylla de l’Escola Torrent de Can Carabassa de Barcelona.
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Un dels principals reptes de la Fundació Boscos és la
millora del coneixement de la realitat de l’espai forestal i
la seva gestió. Una tasca que es considera essencial per
avançar en la seva valoració i el seu reconeixement. 

La Fundació Boscos aglutina silvicultors, professionals i
experts per fer èmfasi en aquest camp. I en aquesta línia
ha creat EDUbosc, una eina educativa que pretén apro-
par el bosc al professorat i a l’alumnat. 

L’Obra Social de CatalunyaCaixa té en propietat 24
espais naturals amb un total de 7.834 ha i treballa per
assegurar una bona gestió d’aquests boscos redactant
Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal o amb la
línia orientada a la reducció del risc d’incendi, amb el
Projecte Guardabosc, que pretén mantenir zones de
baixa densitat de vegetació utilitzant la ramaderia en
extensiu.

EDUbosc
Activitats per a la sensibilizació forestal a l’escola

EDUbosc és una eina educativa dirigida a promoure la
sensibilització forestal a les escoles. EDUbosc centrat en la
gestió forestal sostenible comprèn dos documents: el pri-
mer és un pdf interactiu amb dotze activitats per a la sensi-
bilització forestal dirigides principalment a l’alumnat d’entre
8 i 10 anys. El segon document és un pdf interactiu que
conté una guia per a l’educador/a. Ambdós documents, que
tenen com a marc de fons, la gestió forestal sostenible trac-
ten temes com la multifuncionalitat del bosc; la relació del
bosc amb l’aigua; els principals productes del bosc; la pre-
venció del risc d’incendis; i la titularitat dels boscos. 

EDUbosc ha estat pensat i dissenyat per distribuir on-line
i està a disposició de tots els docents i educadors de forma
gratuïta al web del Consorci Forestal de Catalunya

(www.forestal.cat); a l’espai web d’Estimo el bosc
(http://estimoelbosc.wordpress.com); així com a l’apartat
Recursos educatius/Medi Natural de la secció Educació i
Sostenibilitat del web de Medi Ambient del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Tam-
bé estarà disponible a través de la Xarxa Telemàtica Educa-
tiva de Catalunya (www.xtec.cat).

EDUbosc que ha estat testat en un total de set escoles
catalanes, és fruit d’un llarg treball iniciat l’any 2007. EDU-
bosc és un projecte de la Fundació Boscos que compta amb
el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i que s’ha desenvolupat a partir de
les directrius marcades pel Programa d’Educació Ambiental
del Departament d’Ensenyament.

L’Ainhoa i el seu germà, en Sergi ens ajuden
a entendre la importància de la gestió
forestal sostenible.



Potencialitats de la 
biomassa forestal primària (BFP)

eguint amb la col·lecció d’instal·lacions
amb BFP a diferents sectors, en aquest
número, es farà incís en un dels sectors

normalment a l’ombra mirant-lo des d’un punt
de vista ciutadà, però amb un gran consum d’e-
nergia i amb una gran implantació a tota Cata-
lunya. Es tracta del sector agropecuari i específi-
cament de les granges d’aviram (pollastres,
gallines ponedores d’ou fèrtil, guatlla, gall d’indi,
estruç, picantó....). Un sector molt important a
Catalunya doncs segons dades de la Federació
Avícola Catalana (FAC), a Catalunya l’any 2009 es
varen sacrificar 158 milions de caps (pollastres).

Sector aviram: és un sector on gairebé en totes
les seves fases es necessita molta calor. Són cicles
productius curts (de 25 a 30 dies) i intensius, de
sis a vuit cicles per any i granja, i els sistemes
productius que podem trobar amb les seves
necessitats de calor en llurs instal·lacions són:

Cria intensiva de pollastres:
La major part d’aportació de calor es fa en els 15
primers dies de vida de l’animal, on cal mantenir
una temperatura constant de 28-30 graus. Com
és normal aquesta necessitat de calor aportat
disminueix en èpoques molt caloroses (bàsica-
ment estiu), en aquestes és necessari aportar una
ventilació addicional en l’últim cicle d’engreix. 

Granges de ponedores d’ou fèrtil
Aquestes tenen dues parts: zona de ponedores i
zona d’incubació. A la zona de ponedores cal
l’aportació de temperatura per mantenir un
confort constant i control de temperatura molt
exhaustiu. Per tant tenim una important neces-
sitat de calor, doncs aquests ous són fèrtils i cal
mantenir-los a temperatura d’incubació (entre
37,5 i 37,8 graus). A la zona de les sales d’incu-
bació, o també a les zones d’emmagatzematge
dels ous fins la seva sortida també ens cal
aquesta temperatura per a la seva correcte con-
servació. Aquestes instal·lacions tenen tot l’any
aquesta necessitat que a més és molt concreta i
controlada doncs una variació de temperatura
o una falta d’aportació faria que els pollets no
arribessin a eclosionar.

Granges d’aviram secundari (guatlla, gall d’indi...)
Aquestes són una unió de les anteriors, però amb
un producte diferent, pel que trobarem les matei-
xes necessitats tèrmiques que en les anteriors ins-
tal·lacions.

Tal com s’ha anat comentat aquesta necessitat de
calor es dóna durant tot el període de vida de l’a-
nimal, de manera que des del punt de la posta, la
incubació, i el naixement del poll tenim una
necessitat de calor molt alta i de forma constant i
controlada. A partir de què el poll entra a la granja
de creixement, els primers dies són els més delicats
en el control d’aquesta aportació de calor. Passat
aquest termini, la calor necessària no és tant con-
creta, sent els últims dies quasi innecessària,
sobretot en període d’estiu quan les mateixes
calories que aporten els animals grans no reque-
reixen d’una aportació externa de calor, arribant al
punt que es fa necessària  una ventilació. 

Un altre factor important és el control de la
humitat. En aquest cas, un altre avantatge de l’ús
de la biomassa forestal davant l’ús d’altres com-
bustibles com el gas, és que no ens aporta més
humitat a les instal·lacions i que a més elimina
part de la humitat generada pels animals. Tots
aquests aspectes faran que la granja mantingui
un nivell de benestar animal per sobre
d’instal·lacions convencionals.

Bàsicament els sistemes per els quals s’està
duent a terme aquesta aportació de calor són dos,
amb les seves variants possibles:
Aportació de la calor necessària per radiació
directe. Aquí tenim la gran majoria de granges
que funcionen per pantalles de gas (amb flama
pilot), més concretament amb Gas Liquat Propà
(GLP), és la instal·lació més habitual.
Aportació de la calor necessària per emissors
indirectes. En aquest cas la majoria de les
instal·lacions són de Gasoil, funcionen majoritària-
ment per sistemes de radiació estàtica (radiadors
adaptats) o  per  injecció d’aire calent (per exem-
ple aeroterms).

Indiferentment del sistema utilitzat, sabem que
actualment la major part d’instal·lacions estan
funcionant amb GLP o amb gasoil tot i que la
introducció de la biomassa cada cop és més gran.
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Aquesta informació
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amb el suport
econòmic de:

Les granges d’aviram
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En els casos on trobem GLP, el sistema utilitzat majoritària-
ment són les pantalles enfocades directament sobre els ani-
mals, els altres sistemes solen utilitzar gasoil, bé sigui amb
una caldera de generació d’aire o amb una típica caldera on
s’escalfa aigua i aquesta escalfa el sistema de radiació. En
tots aquests casos no són unes calderes amb sistemes de
control extremadament complexes, pel que la seva substitu-
ció per a sistemes amb biomassa són molt senzills. Com que
sempre hi ha personal a les granges no és necessària una cal-
dera automatitzada, pel que el seu preu de compra és més
baix i per tant, les amortitzacions de les instal·lacions són
força més ràpides (de un a tres anys). 

Addicionalment, cal tenir en compte que alguns produc-
tors ja disposaven de calderes que tradicionalment funcio-
naven amb pinya, cloves, gallinassa i altres subproductes,
però eren instal·lacions poc o gens automatitzades i amb un
control inexistent sobre la caldera i sobre el combustible.
Actualment, el nivell de control sobre la gestió de la tempe-
ratura de la caldera, conjuntament amb l’automatització pel
que fa a l’alimentació és plenament satisfactori, tant amb les
automatitzades com amb les menys complexes.

El fet de plantejar el canvi de la instal·lació existent a una
instal·lació amb consum de biomassa forestal, no és altre que
el cost de calefacció per cap de l’explotació, doncs aquest
pot fer viable o no una granja i per tant passar de les pèr-
dues al benefici amb el simple fet de canviar el sistema de
calefactar la granja. Per aquest motiu cada vegada hi ha més
instal·lacions de biomassa en aquest sector.

En els casos que es substitueixi sistemes de pantalles de
gas anteriorment esmentades, caldrà una inversió addicio-
nal, doncs no es podrà aprofitar res de la instal·lació actual i
s’haurà de fer tota una instal·lació nova. En funció del siste-
ma d’aportació de calor (aigua o aire) que es trií, la inversió
final serà més o menys costosa. El més habitual, pel seu
menor cost és instal·lar una distribució d’aire amb una calde-
ra generadora d’aire calent. 

En els casos de radiació indirecte, allí on hi han calderes
que escalfen aigua com a element d’intercanvi de calor, ja
sigui per radiació (terra radiant o radiació flotant), o per
intercanvi amb aire forçat (aeroterms) són els més fàcils i
senzills de substituir. En aquests casos simplement connec-
tant al sistema actual de distribució la caldera de biomassa,
ja es té la instal·lació a punt pel seu funcionament.

A Catalunya hi ha varies associacions de productors avíco-
les, part d’aquestes associacions, juntament amb productors i
integradors, queden englobades a la Federació Avícola Cata-
lana (FAC), la qual té caracteritzades unes mitjanes i costos
de producció de les explotacions, entre les quals hi ha el
valor de la necessitat de calor mig per cap produït i el nom-
bre d’aus sacrificat segons l’any.

En base a aquestes dades, a Catalunya l’any 2009 es van
sacrificar 154.003.158 caps de pollastres. Com a terme mig,

el cost de calefacció per pollastre és de 0,08 € en granges
que produeixen calor amb GLP. A partir de dades d’experièn-
cies reals, s’estima que el cost per pollastre calefactat amb
biomassa és de 0,03 €. Així doncs, l’estalvi en calefacció és
de 0,05 € per pollastre. 

En el cas del gasoil les diferencies encara són més grans: el
cost i el consum del combustible són superiors que en el cas
del GLP. Per aquest motiu i sense dades de referència de l’ús
del gasoil, agafarem el consum mig del GLP per a calcular
l’estalvi mig amb l’ús de la biomassa forestal. 

Com que les granges que utilitzen gas o de gasoil repre-
senten un 90% de la producció total, es tindrà en compte
aquesta dada a l’hora de fer el càlcul de l’estalvi possible.

Estalvi econòmic amb l’ús de la biomassa forestal: 
154.003.158 pollastres x 90 % x 0,05 € = 6.930.142,11 €

Cost equivalent amb l’ús de gas GLP: 
154.003.158 pollastres x 90 % x 0,08 € = 11.088.227,37 €

Addicionalment a l’estalvi econòmic (aquest representa en
conjunt 6,9 milions d’euros), d’aquí també se n’extreuen
dades molt significatives pel que fa a la reducció de l’impac-
te del diòxid de carboni (42.335 t de CO2/any). 

Gas consumit: 
11.088.227,37 € / 0,7875 €/Kg = 14.080.288,72 Kg de gas
1 kg de gas = 3.007 kg de CO2/any

Emissions equivalents:
Emissions CO2

Per tant, en les explotacions avícoles la utilització de biomas-
sa forestal farà reduir en gran mesura els costos de l’explota-
ció, de manera que l’ús d’aquest combustible serà més rendi-
ble. És indiferent del tipus de granja que estiguem parlant, ja
sigui de cria intensiva o de ponedores d’ou fèrtil o secundà-
ries, en totes elles es té una necessitat de calor que actual-
ment s’està generant amb combustibles fòssils, i pel sol fet de
substituir aquest per biomassa forestal (que com ja hem dit
no implicarà una gran modificació del sistema productor de
calor), comportarà la major rendibilitat de l’explotació, aspec-
te fonamental per totes aquelles instal·lacions que actual-
ment estan en el llindar de la sostenibilitat entre costos i
ingressos per reduir una de les majors factures en una granja
avícola que no és altra que la del combustible per a la gene-
ració de calor.  
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Pinus nigra

Josep Capó i Nin

Tècnic Superior en ges-
tió i organització de
recursos naturals
Cooperativa Serveis
Forestals 

a pinassa Pinus nigra a nivell mundial es
distribueix exclusivament, tot i que de
forma àmplia, a les muntanyes calcàries

interiors de la regió submediterrània formant
masses relativament aïllades i fragmentades en
condicions ecològiques diverses, on es reconei-
xen diverses subespècies i varietats. Es poden
diferenciar tres grans grups poblacionals a la
part oriental, al centre i a la part occidental de
l’àrea Mediterrània fins a Crimea (nord del mar
Negra). A Catalunya, la pinassa és molt cone-
guda per la gent del territori i una de les més
abundants en tots els sentits. La seva fusta és
molt apreciada i també una de les més consu-
mides per les serradores catalanes.

Distribució
En funció de cada grup poblacional i subespècie:
Poblacions occidentals:
Pinus nigra subsp. salzmanii: es troba als Piri-
neus, est i centre de la Península Ibèrica, així
com al sud de França.
Pinus nigra subsp. mauretanica: es distribueix al
nord d’Àfrica, concretament a Algèria i Marroc.
Poblacions centrals:
Pinus nigra subsp. nigra: s’estén per Àustria,
centre d’Itàlia, Grècia, Iugoslàvia (Alps i Penín-
sula Balcànica).
Pinus nigra subsp. laricio: localitzada a Còrse-
ga, Calàbria, Sicília (Península Itàlica).
Pinus nigra subsp. dalmatica: de forma exten-
sa per la costa i les illes del nord est de Iugoslà-
via (voltants del mar Adriàtic).
Poblacions orientals:
Pinus nigra subsp. pallasiana: present de for-
ma àmplia per l’Àsia Menor.

Partint de la classificació anterior i en base a les
preferències ecològiques, es distingeixen dues
varietats  del tàxon de pinassa peninsular Pinus
nigra subsp. salzmanii, corresponents a la var.
pyrenaica i a la var. hispanica. Així la varietat
pyrenaica es troba a Catalunya, Aragó, Castelló i
nord del sistema Ibèric que estaría en transició
amb les masses de pinassa del sud est de França,
mentre la varietat hispanica es troba a les Serres
de Cuenca, Sistema Central i Serralades Bètiques.

En l’àmbit peninsular s’han definit 11 regions

de procedència (unitats bàsiques per la regula-
ció de comercialització de llavor i plantes), des-
tacant les regions del Prepirineu Català, Alt
Empordà i part meridional de Catalunya.

A Catalunya ocupa una superfície aproxima-
da de 125.000 ha, (MiraBosc.On Line v. IFN3.).
La província amb més pinedes de pinassa és
Lleida (76.000 ha), seguida de Barcelona
(28.000 ha), Tarragona (16.000 ha) i finalment
Girona (5.000 ha). És la quarta espècie més
abundant, tot i que a nivell de comarca només
és l’espècie més abundant al Solsonès (més de
35.000 ha). Destaca també la seva presència
(superant les 10.000 ha) a les comarques del
Berguedà, Alt Urgell, Bages i la Noguera. (veure
mapa de distribució i taula 1).

Els grans incendis forestals dels anys 1994 i
1998 que afectaren més de 60.000 ha de la
Catalunya central, van minvar considerable-
ment la superfície ocupada per aquesta espè-
cie, la qual té una capacitat de regeneració
molt limitada després del foc.

Morfologia
Arbre de bon port que pot arri-
bar als 45-50 metres d’alçada
(tot i que no acostuma a passar
dels 30 m). Tronc generalment
amb bona rectitud i cilíndric,
amb capçada de forma irregular
disposada al terç superior de
l’arbre a la maduresa. Escorça
gris i llisa en estadis joves, men-
tre que es caracteritza als exem-
plars madurs per tenir unes
grans plaques de tonalitats pla-
tejades. Durant els primers anys,
copa en forma cònica i brancat-
ge de distribució verticil·lada.
Acícules llargues d’entre 6-16
cm, flexibles i no punxegudes,
d’un color verd clar. Floreix de
març a maig. Pinyes de 4-6 cm
de llarg i 2-4 cm de gruix, gaire-
bé sense peduncle que maduren
durant la tardor del segon any,
disseminant la llavor durant la
primavera del tercer any. Llavor

L
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de 3-8mm, amb una ala de fins a 20 mm. Sis-
tema de reproducció i dispersió de llavors per
mitjà del vent. Es tracta d’una espècie anyívola
que presenta fructificacions abundants cada 3
o 4 anys.

Ecologia
És una espècie que prefereix sòls calcaris entre
els 400 i 1400 metres d’altitud. Es troben les
millors qualitats d’estació en orientacions nord
de sòl profund (>50 cm) i per sobre els 700 mm
de precipitació anual i 150 mm de precipitació
estival, on pot assolir creixements mitjans en
volum superiors als 6 m3/ha·any. En base a les

tipologies forestals arbrades (ORGEST), forma
masses homogènies com espècie dominant a
l’àmbit prepirinenc i central i a l’àmbit meridio-
nal, així com boscos mixtos amb el pi roig, pi
blanc, carrasca (o alzina) i roures. Les planta-
cions amb Pinus nigra subsp. nigra var. austria-
ca, Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana o
var. calabrica poden ser òptimes amb una bona
planificació (veure taula 2 a la pàgina 27). 

Gestió silvícola
La gestió tradicional de la pinassa a Catalunya,
s’ha centrat principalment en la tallada d’aques-
tes masses per un criteri purament diametral
cada 10-15 anys, amb l’extracció dels millors
peus que superin els 60-70 cm de perímetre
(entre 19 i 22,3 cm de diàmetre), sense gairebé
incidir en la tallada de millora sobre els peus
menors o dominats. Cal per això, definir uns cri-
teris mes acurats en la gestió d’aquests boscos i
per tant en millorar la planificació dels tracta-
ments, ja que tot i la capacitat de l’espècie a
reaccionar en creixement a aquest tipus d’ac-
tuacions, ens podem trobar amb finques on les
masses es troben descapitalitzades i assolir de
nou els nivells de producció de fusta òptims pot
costar molt. Tot i això, degut als incendis dels
últims anys i a la falta de rentabilitat d’algunes
finques que ha provocat l’abandonament de les
activitats silvícoles, ha facilitat l’aparició d’es-
tructures regulars, com a tendència natural de
l’espècie.

En funció de si l’espècie és dominant o no, dels
objectius, qualitat d’estació i altres variables a
considerar per part del propietari i gestor, la
massa on és present la pinassa es pot gestionar
de forma irregular, semirregular o regular apli-
cant diferents models ‘ideals’ per cada un d’a-
quests rodals, ja que l’espècie té un tempera-
ment semi-tolerant. Així, la pinassa pot suportar
millor la competència que altres pins i és capaç
de regenerar bé sota coberta (sense mantenir la
plançoneda dominada gaires anys). El seu crei-
xement pot ser lent durant els primers anys,
però posteriorment és més o menys constant. Té
una gran capacitat de reacció en creixement, si
s’efectuen tallades a temps que l’alliberin de
competència. Els models de gestió establerts fins
ara, responen generalment a masses homogè-
nies (formacions pures on la pinassa assoleix una
AB>80%) on la pinassa és per tant l’espècie
dominant i s’ha de considerar una corba ideal

Distribució de pinassa a Catalunya. 
Considerades les formacions pures en base a la cartografia dels hàbitats de Catalunya
(codis Corine: 42.632, 42.67 i 42.637+) DAAM.

Taula1. Superfície ocupada pinassa a Catalunya

Diferents fonts.
1 MiraBosc.On Line v. IEFC. Dn a partir de 7,5 cm on l’espècie és present.
2 On l’espècie és dominant (Ocupació AB>50%). CREAF.
3 MiraBosc.On Line v. IFN2. En base a MCSC (1993). Pinassa com espècie dominant en AB.
4 MiraBosc.On Line v. IFN3. En base a MCSC (200-2001). Pinassa com espècie dominant en AB.
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(tractament irregular) o bé definir un règim d’aclarides (trac-
tament regular). Per altres tipologies de masses, representades
sobretot per boscos mixtos amb altres coníferes o frondoses
necessiten aplicar models de gestió més complexes que s’a-
daptin als objectius i/o requeriments per les espècies presents,
prioritzant o no la dominància d’alguna d’elles.

Com s’ha descrit anteriorment, atesa la complexitat estruc-
tural de cada massa que ens podem trobar, es requereix definir
un model òptim per assegurar la seva persistència. En aquest
sentit i establertes les tipologies forestals arbrades (ORGEST)
s’està treballant en definir les orientacions de gestió per cadas-
cuna d’aquestes tipologies (veure taula 2 a la pàgina 27).

Igualment, donada una estructura determinada per una
qualitat d’estació definida, ja sigui regular, irregular o semirre-
gular es poden definir tractaments diferenciats per ajustar i
transformar progressivament aquesta estructura existent cap
a l’estructura desitjada.

Tractament Regular
Tot i que l’estructura regular no és la més comuna als
boscos de Catalunya, exceptuant les zones on ha apare-
gut una ràpida regeneració natural en antigues feixes de
cultiu abandonades, en aquelles masses que han rebut
aquest tipus de tractament, o d’altres zones amb regene-
ració després d’alguna catàstrofe (incendi, fortes venta-
des, nevades...) si que es poden encarar les masses a
aquest tipus de bosc amb els tractaments adients. 

Així per a masses regulars, s’ha de definir el torn (anys
que passen des de la regeneració natural fins la tallada
final dels arbres) en funció de la qualitat d’estació i el
règim i tipus d’aclarides programades. A tal efecte el torn
per la pinassa es pot establir a partir dels 70 anys en
qualitats d’estació alta fins els 120 anys en qualitats
d’estació baixes (depenent també del criteri establert)
amb l’objectiu de produir fusta de qualitat (o bé comer-
cial) entre els 30 cm i 50 cm de diàmetre final. Per arri-
bar als objectius desitjats, es deixa una densitat final

entre 200 i 400 peus/ha  (arbres de futur afavorits fins la
maduresa) quan s’apliquin les tallades de regeneració
(per aconseguir la regeneració natural).  Les tallades de
regeneració en pinassa s’acostumen a fer per un període
de regeneració d’entre 20 i 30 anys. Aquestes tallades
s’acostumen a fer per aclarida successiva uniforme, tot i
que també es pot efectuar l’aclarida successiva per bos-
quets o per faixes. Les tallades de regeneració també es
poden fer mitjançant una tallada arreu, amb l’extracció
de tots els peus bé per faixes, bosquets o amb reserva
d’arbres pare.

Aclarides: són les intervencions per regular la densitat
d’arbres i millorar la vitalitat i creixement dels que resten
en peu. Així es parla d’aclarida de plançoneda per reduir
la densitat inicial procedent de regeneració natural fins
als 1.500-2.500 peus/ha. Les aclarides de millora poste-
riors, són intervencions que es fan entre l’aclarida de
plançoneda fins les tallades de regeneració per eliminar
de forma progressiva els pitjors peus de la massa i afavo-
rir els arbres de futur. Normalment entre tres i quatre
aclarides de millora cada deu o quinze anys poden ser
suficients per començar les tallades de regeneració.

Tallades de regeneració: en l’aclarida successiva unifor-
me s’apliquen tallades parcials on s’extreuen de forma
progressiva els peus que no interessen a final de torn,
deixant en peu els arbres de futur. Durant aquest període
on la importància recau en la regeneració natural, s’e-
fectua normalment una tallada preparatòria per afavorir
la fructificació, posteriorment es fa una tallada dissemi-
natòria per obrir la massa i facilitar la dispersió de llavor
i per últim es fa la tallada final de tots els peus que res-
ten, sempre i quan s’hagi assegurat la regeneració natu-
ral. Entre la tallada final i la disseminatòria en ocasions
es pot fer una tallada secundària i/o tallada aclaratòria
en funció del desenvolupament del regenerat.

S’adjunta a continuació un exemple de tractament per
massa regular de pinassa en bona qualitat d’estació:

Inventari de camp en parcel·la de pinassa. Lladurs (Solsonès). Foto: Serveis Forestals
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*MODEL DE GESTIÓ PER PINASSA (Qualitat d’estació Alta):
Diàmetre final: 45-50 cm. Nº de peus final: 200 peus/ha
Torn: 85-90 anys

Plantacions
A Catalunya ens podem trobar amb plantacions de pinassa
d’Àustria Pinus nigra subsp. nigra var. austriaca, utilitzada en
repoblacions i plantacions amb objectiu productor en àrees del
prepirineu durant la dècada dels 1960 i 1970. Les varietats de
pinassa de Còrsega o Calàbria Pinus nigra subsp. laricio var. cor-
sicana/calabrica han estat plantades per la producció en àrees del
Montseny-Guilleries on el pi insigne o l’avet Douglas no hi tro-
ben les condicions òptimes de creixement. En ambdós casos, la
regeneració natural d’aquestes varietats en les condicions ecolò-
giques del territori català és molt dificultosa o nul·la i per tant la
seva persistència restarà condicionada a una nova plantació. En
cas contrari altres espècies colonitzaran l’espai d’aquestes planta-
cions en un futur (molt probablement per frondoses).

Tractament irregular
Per aquest tipus de tractament, l’objectiu principal és l’aprofita-
ment forestal amb la millora de la massa per tal d’aconseguir la
regeneració natural, obtenint un rendiment continu on la mas-
sa presenti un rang d’edats superior a dues vegades el període
de regeneració. L’ideal seria que aquests tipus de bosc, tingui
arbres de totes les edats amb una distribució ideal en funció dels
objectius i qualitat d’estació. Així s’ha de definir una corba ideal
on es representi la densitat de peus que es vol assolir per cada
classe diamètrica, establint un període de temps entre cada
intervenció (període de rotació). Per estructures irregulars el
període de rotació entre cada tallada de selecció pot ser de 10 a

15 anys (com sempre en funció de la qualitat d’estació i objec-
tius) deixant uns 700-1.000 peus/ha, una AB pròxima als 20
m2/ha, un volum de fusta en peu de 100-150 m3/ha i una frac-
ció de cabuda coberta no inferior al 70%. D’aquesta forma tam-
bé es defineix aquesta corba en funció del diàmetre de tallada
(a partir del qual es poden tallar tots els arbres).

Es detalla a continuació un
exemple de distribució ideal
(peus/ha), en funció del diàmetre
de tallada (cm) que es vol assolir:

Tant per als tractaments regulars com irregulars que s’han
descrit anteriorment com a models orientatius i d’exemple,
s’han de definir en cada cas en base a la qualitat d’estació i la
tipologia de massa que ens trobem i per tant caldrà adaptar-les
als objectius que s’estableixin. Igualment, manquen per publi-
car les orientacions de gestió (ORGEST) per la pinassa (i les
altres principals espècies de Catalunya), on es definiran els
models tant per tractaments irregulars com regulars i que
seran de referència per la gestió d’aquestes masses.

Per als tractaments regulars mitjançant l’aclarida de planço-
neda o aclarides de millora, per als tractaments irregulars mit-
jançant la tallada de selecció i les plantacions de coníferes, el
Centre de la Propietat Forestal (CPF) obre una convocatòria
d’ajuts anual per tal d’incentivar la gestió forestal sostenible en
les finques amb instruments d’ordenació forestal (IOF) com són
el pla tècnic de gestió i millora forestal i el pla simple de gestió
forestal (PTGMF i PSGF), ja que aquestes actuacions de millora
suposen una inversió per la propietat (on s’extreuen principal-
ment peus sense valor comercial). 

Usos
Es consumeixen aproximadament unes 100.000 tones anuals
de pinassa a les serradores catalanes. La seva fusta té una den-
sitat en verd d’unes 0,88 t/m3, (partint d’un 50% d’humitat en
base  humida – 50%hbh), reduint-se la seva densitat al
30%hbh, a unes 0,63 t/m3. Té una duresa de 2,2 mm-1 (fusta
semidura), resistència a la flexió estàtica de 92-116 N/mm2,
mòdul d’elasticitat de 9.500-10.143 N/mm2, compressió axial
de 45 N/mm2 i una flexió dinàmica de 2,45 J/cm2. Amb totes
aquestes propietats mecàniques molt similars a les del pi roig,
no és una fusta utilitzada com a estructural (bigues). Tot i així
s’està treballant des de l’Institut Català de la fusta (INCAFUST),
per estudiar i definir les possibilitats de l’espècie per aquest ús i
diversificar el seu mercat potencial. Com a fusta de serra per
embalatge és una de les espècies més consumides. Igualment
per a l’elaboració de pals o roll tornejat impregnat també és
una fusta molt apreciada i sol·licitada per les indústries, les

*Aquest exemple s’haurà d’adaptar a un model diferent en funció dels objectius o
qualitat d’estació.
Ho: Alçada dominant [m]
Dg: Diàmetre mig [cm]
N: densitat [peus/ha]
**Aclarides de millora:
Aclarida selectiva. Fomenta el creixement dels millors peus eliminant competi-
dors. Es pot fer la selecció dels arbres de futur.
Aclarida alta. Es treuen principalment arbres de l’estrat dominant i codominant.
Aclarida baixa. Es treuen principalment arbres de l’estrat dominat.
Aclarida mixta. Es treuen peus de l’estrat dominant i dominat.
Aclarida sistemàtica. Es fa per marcatge en funció de la situació de l’arbre (sense
valorar l’estrat que ocupa). 



quals poden arribar a pagar un 50%
més que la fusta d’embalatge. Així per
a l’elaboració de pals utilitzats en
línies elèctriques i telefòniques, calen
troncs molt rectes de 8 a 12 metres
de longitud amb un mínim de 12 cm
en punta prima, tot i que la demanda
de característiques per aquest pro-
ducte varia enormement. Tot i que és
un mercat molt residual i localitzat, la

seva fusta també és apte per al
desenrotllament

En base als resums d’aprofitaments
forestals elaborat anualment per el
Servei de Gestió Forestal de la Direc-
ció General del Medi Natural, s’ob-
serva que la pinassa és la segona
espècie amb més aprofitaments
anuals després del pi roig (veure tau-
la següent).
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Volum en m3 amb escorça per al conjunt de Catalunya. Servei de Gestió Forestal. DAAM

Taula2. Tipologies forestals (ORGEST) on és present la pinassa.



L’home, el clima i la  

muntanya
es zones de muntanya han estats habita-
des des de sempre per l’home, tot i que
durant les darreres dècades la despoblació

d’aquests territoris rurals és evident. Encara avui
dia trobem una part de la població que hi viu, en
aquelles zones on l’alçada les fa habitables, fora
de l’anomenada alta muntanya, on només hi ha
roques, gel i pocs signes de vida.

Els desplaçaments a peu, a cavall i les dures
condicions meteorològiques a la muntanya van
motivar la construcció d’albergs a les capçaleres
de les valls, als ports de muntanya o a les collades
per poder aixoplugar i donar menjar i beure qui
transitava per aquests paratges.

Els pastors en estar llarg temps a les pastures
d’alçada han deixat la seva empremta mitjançant
la construcció de cabanes, per poder protegir-se
amb els ramats de la nit o del mal temps. Els amo-
rriadors escampats per les muntanyes, petites
construccions de pedra seca amb la finalitat de
donar aixopluc als pastors que vigilaven els ramats
transhumants a les àrees de parada i descans a les
carrerades, o simples pilars de pedra als camins per
fer de guia en cas de boira o neu són alguns dels
exemples de la vida de l’home a les muntanyes.

Els carboners, antic ofici desaparegut avui dia
però molt freqüent només fa un segle, han deixat
la seva petjada a moltes placetes dels boscos de
casa nostra. A voltes, a ple hivern quan la feina al
camp disminuïa els nostres avis feien les carbone-
res amb grans piles de llenya de 20 a 30 tones de
fusta. Per coure la llenya i convertir-la en carbó,
‘els homes de fum’ vigilaven dia i nit la pila durant
2 o 3 setmanes, ja que sempre hi havia el perill de
fer-se algun forat i sinó es tapava de seguida,
amb molsa i troncs, es podia cremar tot.

Les activitats quotidianes de l’home i el seu
benestar han estat condicionades des de sempre
pel medi físic, el relleu i sobretot pel clima i els
fenòmens meteorològics. Els canvis climàtics han
anat variant la presència de l’home en determi-
nats territoris.

Aquesta dependència de l’home al temps ha
comportat la necessitat de conèixer les condi-

cions meteorològiques futures per intentar evitar-
les o adaptar-se a aquestes.

Els principals factors climàtics que condicionen
la localització dels nuclis de població i les cases
són l’orientació i la situació topogràfica, que
determinen l’exposició al sol i al vent i justifiquen
la peculiaritat de l’arquitectura de les cases i els
materials de construcció d’aquestes, per exemple
la forta inclinació de cobertes perquè caigui l’ai-
gua de la pluja i la neu ràpidament o els porxos
com aixopluc.

Els riscos naturals
Riscos naturals de tots tipus són comuns a les
zones de muntanya, molts d’ells relacionats direc-
tament amb clima i temps, i els fenòmens
hidrològics, glaciològics o geològics associats:
tempestes amb llamps i calamarsa, despreni-
ments, crescudes fluvials, forts vents, temporals...

Un risc natural específic de les nostres muntan-
yes més enlairades és la caiguda d’allaus. L’home
ha dissenyat diferents estratègies de prevenció
per minimitzar aquest risc, com per exemple
accions pretecnològiques, la gestió de boscos amb
una funció protectora,etc. Els avenços tècnics del
segle XX han potenciat accions que provoquen de
forma conduïda allaus amb la finalitat que es
pugui evitar que aquestes prenguin dimensions
molt superiors.

Les avingudes dels cursos fluvials de forma
sobtada és un dels riscos més preocupants al
nostre territori ja que és el causant de més morts
al llarg de la història arreu del nostre país.

L’efecte föhn és el vent descendent, càlid, sec i
habitualment fort propi de determinades zones
muntanyoses. Aquest vent estableix unes condi-
cions favorables al desencadenament espontani
d’allaus, ignició d’incendis forestals, fusions ràpi-
des del mantell nival i, fins i tot, canvis als com-
portaments i estat anímic de persones i animals.

Avui dia, el fet de poder consultar la previsió del
temps amb tanta facilitat ha fet possible la realit-
zació d’activitats a l’aire lliure en condicions de
seguretat i confort, a més d’augmentar el grau de

Manel Martínez
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satisfacció dels turistes i la disminució en
la probabilitat de patir un accident.

La predicció meteorològica estacional
encara no és gaire fiable però, en el futur
esdevindrà una eina a tenir en compte a
l’hora de planificar quines espècies han de
sembrar els agricultors o, per exemple, per
una estació d’esquí, un pronòstic d’hivern
càlid pot esdevenir un canvi significatiu en
la gestió dels seus recursos.

Com afectarà el canvi climàtic a aquests
territoris?
Las zones de muntanya són llocs d’especial
interès per la comunitat científica per
detectar directa o indirectament els canvis
climàtics, sobretot per l’elevada sensibilitat
i fragilitat dels seus ecosistemes davant
d’aquests canvis ambientals que serveixen
d’indicadors i per això són objecte d’estudi.

L’escalfament global recent, antropogè-
nic en gran part, ha comportat i ho conti-

nuarà fent, canvis significatius en les con-
dicions climàtiques de les muntanyes. La
primera dècada del segle XXI ha estat con-
siderada, a escala global, la més càlida de
la història dels registres meteorològics
(OMM, 2010), existents des de 1850.

Un dels efectes més evidents d’aquest
escalfament està sent la migració en
alçada d’algunes espècies vegetals o la
desaparició d’altres o, per exemple, la
modificació del règim hídric dels nostres
cursos fluvials, o l’ascens de la cota de
neu i de l’altitud del límit inferior del
mantell de neu estacional continu.

De forma general, el canvi climàtic pot
alterar la freqüència d’aparició i la intensi-
tat dels fenòmens meteorològics violents i
els processos geomorfològics associats
(esllavissades, allaus, etc.). És necessari,
doncs, que l’home s’adapti als nous canvis
que estan arribant i que trobi un nou estat
d’equilibri amb la muntanya.

Boira al Castell, pluja al clatell.

Boires pel desembre, 
ni pluges ni neus són de tembre. 

De poca pluja i molt vent, 
tothom se'n ressent. 

De ponent el mou i de 
llevant el plou.

El fil de l'aranya assenyala el
temps: com més llarg més bo.
Quan plou, s'arrupeix i no fila.

Aranya voladora, pluja duradora.

Pluges de novembre, omplen els
barrals i curen tots els mals.
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Dins de la col·lecció de guies
‘Descobrir la Natura’, ‘Amfibis
i rèptils de Catalunya, País
Valencià i Balears’ és la pri-
mera guia de camp que tracta de forma exclusiva les 67
espècies d’amfibis i rèptils presents en l’àmbit dels Països
Catalans, així com també les espècies que es poden trobar
en àrees properes o limítrofes i les desaparegudes en
temps recents. Aquesta publicació està recomanada per la
Societat Catalana d’Hepetologia. Disponible en llibreries.

Encara no coneixes el perfil del Consorci Forestal de
Catalunya al Facebook? Descobreix les darreres novetats,
participa en debats i segueix la darrera actualitat a través
d’aquest espai a la xarxa. Pots accedir-hi directament des
del web de l’associació (www.forestal.cat) o bé a través de
l’enllaç més amunt indicat.

Segueix el CFC al
Facebook
http://www.facebook.com/pages/Consorci-Forestal-de-
Catalunya/191783434185976

Jornada de Tardor ‘Instal·lacions de valorització i sis-
temes de producció de biomassa forestal primària’.
Dimecres 9 de novembre de 2011. Vilanova de Sau
(matí) i Cassà de la Selva (tarda).

Amb el títol "Instal·lacions de valorització i sistemes
de producció de biomassa forestal primària" la
Jornada de Tardor 2011 proposa la visita de dos casos
amb l'objectiu és obtenir biomassa forestal primària.
Podeu veure el programa complet a www.forestal.cat.

International Meeting on Mediterranean Stone Pine
for Agroforestry (AGROPINE 2011).
Del 17 al 19 novembre de 2011. Valladolid.

Més informació www.iamz.ciheam.org/agropine2011/

En el marc de la iniciativa ‘Estimo el bosc’ que la Fundació
Boscos porta a terme conjuntament amb l’Obra Social de
Catalunya us convidem a participar en la creació d’un
espai forestal on-line dirigit principalment a la comunitat
educativa amb informació sobre la realitat dels boscos
catalans i els beneficis de la gestió forestal sostenible.
Com creieu que ha de ser aquest espai? Quin tipus d’in-
formació creieu que seria d’utilitat? Feu-nos arribar les
vostres aportacions i suggeriments a través de http://esti-
moelbosc.wordpress.com

Estimo el bosc
http://estimoelbosc.wordpress.com
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"...jo vull viure de la terra, vull
quedar-me aquí i aprofitaré el
bolet per intentar-ho..."

Josep Pintó

Josep Pintó es dedica a l'hos-
taleria i és propietari d'una
finca de 220 hectàrees a Sant
Llorenç de Morunys. També és
regidor de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Sant Llorenç.
La seva iniciativa, pionera a
Catalunya, consisteix en
regular la recollida de bolets a
la seva finca, i ho ha fet
inventant una fórmula que
uneix el bosc amb l'hostaleria
per dotar de valor afegit totes
dues coses.

Autor de l’entrevista: Miquel
Manzano - Publicada al Cel-
sona número 741, 30 de
setembre de 2011

Com se li va ocórrer la idea de fer
pagar per collir bolets a la seva finca?
La idea fa molt temps que està treba-
llada. Jo havia estat president de l'As-
sociació de Turisme de Sant Llorenç,
nosaltres vam fer una proposta de fer
una regulació a la Vall de Lord orien-
tant-la al sector turístic, perquè el
mercat potencial és enorme. Nosaltres
ens vam dedicar a fer un comptatge
una temporada i vam arribar a un
número de 50.000 visitants en dos
mesos, aquest número coincidia bas-
tant amb els estudis que fa el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya, tot i
que -depenent del volum de bolets- hi
ha més o menys visitants. En aquella
temporada que nosaltres havíem fet el
comptatge ells estaven entre 45.000 i
48.000 visitants. Per tant, era un mer-
cat enorme que nosaltres pensàvem
que havíem d'aprofitar. Vam fer un
projecte i no va ser acceptat pel poble.
Jo, al cap d'un any i mig, vaig tirar pel
dret i vaig decidir fer-ho a casa meva,
perquè jo les mateixes possibilitats que
veia pel conjunt del territori les veig
aplicades al meu negoci. 

Què pretén amb aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa està carregada d'in-
tencions. Jo sóc d'aquí, jo vull viure
aquí. Vull viure vinculat a la terra, hem
viscut uns anys d'esquena a la terra,
però ara no podem. El que es vulgui
plantejar l'existència per aquí ha de

comptar que tenim terra i tenim bosc i
per tant és el que hem d'aprofitar. Evi-
dentment no la podem aprofitar amb
el que hem fet durant 500 anys, hem
de fer prospecció sobre nous camins i
en aquests moments el camí que em
sembla més evident de tots és el bolet.
Per tant, jo vull viure de la terra, vull
quedar-me aquí i aprofitaré el bolet
per intentar-ho. 

Com controlarà l'accés dels boletaires
a la seva finca?
La finca està tancada completament,
menys les portes que estan obertes.
Qualsevol pot accedir a la finca, el que
entri té dues possibilitats: o rebentar el
tancat o entrar tranquil·lament cami-
nant per la porta. Si entra per la porta
es trobarà uns cartells indicadors que li
diran que és una zona controlada de la
recollida de bolets i que ha d'actuar
d'una determinada manera. A part
d'això, hi haurà vigilància privada i
cossos de guarda com són els Forestals
i els Mossos d'Esquadra, que espero
que si és necessari vinguin. 

Quants diners farà pagar per collir
bolets?
La qüestió és que una única finca d'un
sol propietari és molt poca superfície
per fer una història d'aquestes, perquè
concentres la producció de bolet en
un lloc determinat. Els bolets van sor-
tint en determinats llocs, comencen

partidari de regular la recollida de bolets
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pels llocs més frescos i acaben pels llocs més
calents a final de temporada. Com que només
disposo d'un lloc a mi la temporada se'm farà
molt curta i quan comencin a florir tindré quinze
dies o tres setmanes per aprofitar. Una de les
coses que tenim clares, jo com a propietari i el
Centre Tecnològic com a entitat que fa un estudi
científic, és que s'ha de controlar el nombre de
visitants, perquè no té sentit que jo li vengui un
tiquet a un senyor de Tarragona, que faci el viat-
ge aquí i es trobi com a la plaça Catalunya. Això
vol dir que en realitat en una sola finca hi entrarà
poca gent al cap de l'any. Si jo venc tiquets o són
molt cars o allò no funciona, el que nosaltres hem
fet és donar-li valor al producte, jo entenc que si
el que faig és afavorir la gent que fa ús de la
meva instal·lació hotelera li estic donant un valor
més gran al bolet. Potser no cobrarem tiquet,
però la gent vindrà aquí i farà estada i em pagarà
unes habitacions, un restaurant i tenim la inten-
ció que ho facin entre setmana, de manera que
puguem aprofitar les tres setmanes que tinguem
producció i puguem tenir ocupació entre setma-
na, cosa que actualment no tenim. Això no vol dir
que en algun moment hi hagi un pic de produc-
ció i es puguin vendre tiquets per l'aprofitament
del bolet. En aquests moments no ho veiem clar. 

Serà difícil que això sigui rendible?
Jo tinc clar que en aquests primers anys no ho
serà, de rendible, perquè el cost que tindrà la
vigilància es menjarà els beneficis. 

Què ha de fer un boletaire que vulgui collir a la
seva finca?
Ha de venir a l'hotel i s'ha d'apuntar a una llista,
després ha de treure el tiquet. En aquest moment,
com he dit abans, el que estem fent és afavorir la
gent que està disposada a dormir a l'hotel. Ja hi
ha llista d'espera. També hi ha una societat
micològica que m'ha demanat intervenir, aquests
no fan extracció, el que fan són estudis relacio-
nats amb el món del bolet que van més enllà del
rovelló i la llenega. 

Com creu que s'ho prendran els boletaires?
En algunes entrevistes que m'han fet, abans de
donar-me pas a mi, han fet enquestes a peu de
carrer. Normalment a la ciutat es contempla bas-
tant favorablement, la majoria de gent veu clar
que això s'ha de controlar. Al poble hi ha dos ver-

sions clarament diferenciades, el propietari com-
pletament a favor de l'actuació i el no propietari
completament en contra. 

Creu que l'administració hauria d'ajudar a regu-
lar aquesta activitat?
No té sentit que això ho faci un propietari a nivell
particular, perquè el propietari del costat un dia o
altre ho acabarà fent, aquest potser ho farà d'una
manera diferent a la que ho faré jo i el propietari
de dues finques més enllà potser ho fa d'una altra
manera. Si no tenim una política comú, un mis-
satge comú, això serà un orgue de gats. Espero
com a tot arreu que l'administració prengui cartes
a la qüestió. Sé que l'administració ho té clar, altra
cosa és que no ho fa perquè pot ser una mesura
impopular, amb poc rèdit polític. Fins que hi haurà
una pressió del territori demanant que això es
faci, no ho farà. Però sé que l'administració té clar
que alguna intervenció ha de fer. 

Vol crear un itinerari micològic, juntament amb
el CTFC...
Un dels objectius que té aquesta iniciativa és el
d'educar, conscienciar i fer veure a la gent que el
bosc té vida pròpia, que quan tu vas a buscar
bolets ets un estrany, l'únic que fas és interferir en
la vida d'aquest lloc. Per tant, t'has de mostrar
amb la més gran de les humilitats i intentar que la
teva interferència sigui mínima. Nosaltres el que
volem és fer dues coses, una que és donar un
manual de bones pràctiques i també farem una
ruta micològica senyalitzada amb 60 balises, més
o menys té un recorregut de 5 quilòmetres, això
serà d'accés lliure, però controlat, el que ho vulgui
fer haurà de dir que la va a fer. El que farà aques-
ta ruta és ensenyar-te els hàbitats, explicar-te on
estàs, quines espècies hi trobes i quina relació hi
ha entre l'espècie i l'hàbitat. Serà una excursió
d'una hora o hora i mitja.  

Pensa que la seva iniciativa pot ser seguida per
més propietaris de la comarca i de Catalunya?
Ho serà, estic segur. Jo estic convençut de que això
és el detonant, algú havia de fer el primer pas. Des
que va sortir la notícia és un allau de trucades
demanant com ho he fet, què m'ha passat, què diu
la gent... Tothom té la voluntat de posar-hi mà. El
que passa és que fa respecte, jo obro el camí i tinc
clar que altres em seguiran. De fet, a la comarca
n'hi ha dos més que han tancat, a Busa. 






