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Contra la violència

i a favor del diàleg i la llibertat d’expressió

A

Rosendo Castelló
President del
Consorci Forestal
de Catalunya

l fil dels fets d’aquests
darrers
dies,
la
Junta de Govern
del Consorci Forestal de
Catalunya volem fer públic el
nostre rebuig i oposició a l’ús
de la violència com a resposta
als fets del darrer 1 d’octubre
al conjunt de pobles i ciutats
del nostre país.

El Consorci Forestal de
Catalunya és una associació
professional, apolítica, que al llarg dels nostres
70 anys d’història ha treballat exclusivament per
defensar la nostra activitat com a silvicultors i els
nostres boscos. Però considerem que els fets violents
del darrer diumenge 1 d’Octubre són un atac a la
convivència pacífica al nostre país.
A data d’avui, és innegable i evident que estem
davant de l’esclat d’un conflicte polític que porta
molt de temps gestant-se. En el seu rerefons, hi ha
una problemàtica que, tot i ser prou coneguda per
totes les parts, per sorpresa de molts no ha estat
motiu de debat, treball i discussió en els darrers anys.
Considerem que sota cap pretext ni excusa es pot fer
servir l’ús de la violència i de la por per imposar-se a
una nació que es caracteritza per la seva pluralitat,
per la seva capacitat d’integració, per l’esperit obert

i europeista i per un afany de col·laboració i entesa
que es reflecteix, entre altres, en la riquesa i llarga
tradició del seu moviment associatiu. Un moviment,
una pluralitat i un bagatge cultural del que el
Consorci Forestal de Catalunya en forma part i se’n
sent orgullós.
Com a col·lectiu, els homes i dones que formem
part del Consorci Forestal, ens enorgullim sovint del
camí que hem fet en els nostres prop de 70 anys
d’història treballant per la defensa del bosc i de la
nostra activitat. Tant a casa nostra, com a la resta
de l’estat i també a nivell europeu. Una forma de
ser i un tarannà de diàleg, que compartim amb un
gran nombre d’organitzacions agràries, professionals,
empresarials, culturals, cíviques i socials que
conformen la columna vertebral del nostre país.
Plegats, formem un teixit social i empresarial fort,
ric i caracteritzat, entre altres, per la seva pluralitat,
capacitat de diàleg, tenacitat i creativitat a l’hora
d’enfrontar nous reptes i decisions. Un conjunt
d’elements i també un caràcter i una actitud que
demanem al conjunt de forces polítiques d’aquí i de la
resta de l’estat, perquè sàpiguen escoltar les legítimes
reivindicacions d’un país i trobin una solució a aquest
conflicte on puguem viure en PAU i sense agressions.
Finalment, traslladem el nostre recolzament
més especial als ferits i desitgem la seva ràpida
recuperació.

Tauler d’avisos
Recordeu que l’1 de novembre s’inicia la
temporada per a la recol·lecció de pinyes,
allargant-se fins el 15 de maig. Per poder
recol·lectar i vendre la pinya a les indústries és
imprescindible disposar de l’autorització escrita
del propietari dels terrenys.

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals i
a la franja de 500 metres que els envolta, no
necessiten d’una autorització administrativa.
Només cal comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament del municipi corresponent.
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				Proposició de Llei

de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat,

un pas enrere en les polítiques de gestió

i conservació del medi natural

E

n els darrers mesos,
l’enrenou que es viu
a nivell de país ha
anat acompanyat d’una gran
pressió per tirar endavant un
seguit d’iniciatives legislatives
que – tot i afectar a la maJoan Rovira
jor part del territori i que per
la seva importància sembla
Secretari General lògic pensar que haurien de
del Consorci
ser fruit d’un procés de diàleg
Forestal de
i consens – s’han tirat endaCatalunya
vant per part del Govern amb
presses, precipitació i sense el
debat i consens mínim i necessari amb la gent del
territori.
Sembla que els equilibris als que es veu obligat el
Govern a nivell parlamentari, han portat a que propostes molt importants com l’Avantprojecte de Llei
de l’Agencia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat,
portin l’accent de col·lectius i interessos que, amagats sota la bandera de la millora del medi ambient
i del paisatge, volen imposar els seus criteris davant
la gent, les organitzacions i els professionals del
sector agrari i forestal.
Entre aquestes iniciatives vull destacar per la seva
importància:
El projecte de Llei de Territori
La proposició de Llei de l’Agència del Patrimoni
Natural i la Biodiversitat (APNiB)
La proposta d’Estratègia Catalana de la Biodiversitat (ESNATURA)
Pel calendari i complexitat de les diferents iniciatives, en aquest article ens centrarem a explicar quin
és el posicionament del Consorci davant la proposició de Llei de l’APNiB.
Pel que fa a la Llei de Territori, a la secció d’activitat
us expliquem breument les al·legacions que trobareu al web i a la revista tractarem el tema amb profunditat més endavant doncs el tema esperem que
vagi per llarg.

Un primer model d’agència per a la gestió
del bosc: el Centre de la Propietat Forestal
En primer lloc, és important tenir en compte que la
proposta d’una Agència per a la gestió del medi natural en sentit ampli és quelcom que ve de lluny i
que surt del consens generalitzat sobre la dificultat
de l’administració tradicional de gestionar un àmbit
que pel seu bon funcionament requereix de:
Agilitat i capacitat de resposta
Autonomia a nivell organitzatiu i financer
Mecanismes de governança que garanteixin la
millora de l’eficàcia, l’eficiència i la participació
del sector privat
Precisament i amb la voluntat de dotar la propietat
forestal d’un organisme públic que reunís aquestes
característiques, el 1999 es va aprovar la Llei del
Centre de la Propietat Forestal (CPF). Una Llei llargament reivindicada pel Consorci Forestal doncs, amb
la seva aprovació, es consolidava i reforçava una figura ja prevista a la Llei forestal catalana.
Ara per ara i gràcies al CPF, els propietaris forestals
- silvicultors privats disposem d’una administració
propera, en la que participem a través de les nostres organitzacions i que, a través de la figura del Pla
Tècnic de Gestió, ens facilita la gestió de les finques i
ens dóna accés als incentius econòmics i fiscals previstos per aquesta finalitat. Dissortadament, l’oposició per part d’un sector ampli de l’administració a
aquest model i el fet que fos el sector privat encapçalat pel Consorci qui el va promoure i liderar, va fer
que els boscos públics quedessin fora del seu àmbit i
ha fet també que a data d’avui no s’hagin desenvolupat plenament les competències i funcions previstes
per la mateixa Llei.

Els antecedents de l’Agència del Patrimoni
Natural i la biodiversitat: l’Agència de la
Natura
El desenvolupament de les polítiques d’espais naturals protegits i biodiversitat, i la dificultat per part
de l’estructura de l’administració tradicional d’avan-
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çar en temes de gestió, van portar al conseller Milà,
el 2006, a impulsar l’Avanprojecte de Llei de creació
de l’Agència de la Natura de Catalunya. La proposta
perseguia integrar totes les polítiques forestals i de
medi natural en una nova estructura que comportava la derogació de la Llei del Centre de la Propietat
Forestal i deixava la participació de la propietat en
quelcom anecdòtic i decoratiu.
Davant d’aquesta proposta, el conjunt d’entitats del
sector (propietaris forestals, col·legis professionals, indústria i PROFOR – l’associació de professionals forestals) vam demanar molt resumidament quatre coses:
Agafar-se seriosament i incloure en els objectius
de l’Agència la necessitat d’impulsar la gestió
responsable i sostenible del bosc. Quelcom que
quedava en un segon pla, tot i que a Catalunya
els espais forestals representen el 80% de la Xarxa Natura 2000.
Una representació equilibrada de la propietat forestal i del conjunt del sector, al Consell d’Administració de l’Agència. L’avantprojecte proposava
la derogació de la Llei del CPF i en contrapartida
preveia una participació testimonial dels propietaris i gestors dels terrenys al nou organisme.

Canvi de rumb del Departament de Medi
Ambient: el Centre Català de la Gestió
Forestal
La segona proposta per dibuixar un nou model d’administració forestal i del medi natural, fou ben diferent de l’anterior i va venir de la mà del conseller
Francesc Baltasar l’any 2010.
En aquesta ocasió, el Departament de Medi Ambient
va reconsiderar la seva postura i va proposar modificar la Llei del CPF, respectant la participació de la
propietat forestal privada, incloent la propietat forestal municipal i ampliant les seves competències amb
l’objectiu de:
Simplificar l’administració forestal concentrant
en la Direcció General les responsabilitats a nivell
polític i estratègic.
Concentrant i unificant en el CPF la responsabilitat de l’execució de les polítiques al conjunt
de boscos de Catalunya. Tant els públics com els
privats.
Incorporar figures com el contracte programa i el
fons forestal per facilitar la coordinació i finançament de les polítiques forestals i del medi natural.

No trencar amb la tradició de consens i col·
laboració entre la propietat forestal i l’administració. Quelcom que era conseqüència directa de la
derogació de la Llei del CPF i de la nul·la capacitat
de decisió que la proposta d’Agència de la Natura
deixava a propietaris i representants del sector.

Traspassar el lideratge del CPF des del sector privat a la secretaria general de la conselleria. Quelcom que va ser assumit pels representants de la
propietat forestal privada que en aquell moment,
representats majoritàriament pel Consorci Forestal, teníem majoria al Consell Rector del Centre.

Incloure un capítol relatiu a la necessitat de posar
sobre la taula un mecanisme de finançament de
les polítiques forestals i del medi natural. Quelcom que sembla que amb el temps, el mateix
Departament de Medi Ambient (ara Departament
de Territori i Sostenibilitat) reconeix com a fonamental doncs ara s’hi inclou el parcialment Fons
per al Patrimoni Natural com una de les grans fites de la nova proposició de Llei. I dic parcialment
perquè, com s’esmenta més endavant, el text actual de la proposició de Llei preveu que aquest
fons vagi solament per temes de conservació i
biodiversitat. I no per contribuir al finançament
de les polítiques forestals cada cop més migrades
i mancades de recursos.

Molt esquemàticament, la distribució de funcions
responia al següent esquema:

En resum, principis bàsics i de fons sobre els quals,
tot i el consens a nivell de sector, no vam tenir cap
resposta per part del Departament de Medi Ambient.
Finalment les presses, l’oposició i, segurament, el
plantejament immobilista del Departament, van fer
encallar la primera proposta de reformar el conjunt
de l’administració responsable del medi natural.

Competències de la Direcció General de Medi Natural:
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Competències del Centre Català de Gestió Forestal:

La iniciativa des de l’inici es va plantejar ben diferent
a l’anterior, doncs va sorgir d’un procés de diàleg amb
organitzacions agràries i forestals i de la voluntat
d’aprofitar i millorar el que ja funcionava.
Dissortadament i tot i sent una iniciativa promoguda pel màxim responsable d’ICV en temes de medi
ambient i a nivell de govern, sembla que discrepàncies internes a nivell de partit, juntament amb l’oposició frontal d’un col·lectiu reduït però proper tant
al partit com als plantejaments més reaccionaris
dins del món conservacionista, van fer que aquesta segona temptativa també quedés al calaix.

La proposició de Llei de l’Agència del
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
Després d’un impàs d’onze anys des de la primera
proposta i enmig d’una legislatura presentada inicialment com una legislatura de tràmit, centrada en

el Procés i en les polítiques socials, fa poc més de
mig any i a nivell de Govern es comença a parlar
mig d’amagat d’una proposta de reestructuració de
l’administració medi ambiental. Un plantejament que
s’ha tramitat directament al Parlament i com a proposició de Llei, per evitar el tràmit d’exposició pública
i per accelerar la seva tramitació.
Novament, tant el fons de la proposta com la manera en que s’ha promogut la mateixa, ha aixecat tant
la nostra preocupació, com la de la resta d’entitats
vinculades directa o indirectament al sector. Des del
conjunt d’organitzacions agràries i forestals, fins als
col·legis professionals vinculats a l’agricultura i al
bosc, passant per la indústria del sector.
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Una preocupació que se centra bàsicament en el fet que:
La nova proposta d’Agència planteja un canvi
molt important a nivell d’administració forestal.
En conseqüència i com és habitual en qualsevol
projecte de Llei promogut des de Govern, és necessari un estudi d’alternatives i una justificació
de l’opció escollida que en aquest cas no s’ha fet.
I no tan sols no s’ha fet, sinó que l’actual proposta
sembla que no pren en absolut les consideracions
i aportacions sorgides dels treballs anteriors per
intentar millorar l’estructura de l’administració
vinculada al medi natural.
Crea inseguretat jurídica al incorporar elements
no previstos legalment (els boscos singulars en
són un exemple), al estendre el seu àmbit competencial més enllà del previst per l’article 144 de
l’Estatut d’Autonomia, relatiu a les competències
en matèria de medi ambient i espais naturals, i
al avançar-se al desenvolupament de la mateixa
Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat. Una Llei
que, entre altres, hauria de definir apropiadament
tant aquests conceptes, com els objectius i eines
a plantejar pel seu assoliment.
Tant en el seu preàmbul, com en el text articulat, presenta contradiccions importants i menysté el paper de les activitats tradicionals en la
conservació i millora del nostre Patrimoni Natural. Prova d’això és que el paper protagonista
de pagesos, ramaders i forestalistes en la gestió
i millora del nostre entorn no es
menciona enlloc.
Fins i tot, quan es
parla d’activitats
econòmiques per
les quals el patrimoni natural té
un pes especial
es parla solament
del turisme. Una
mostra de la visió
urbana i esbiaixada que impregna
el conjunt de la
proposició.
Un exemple clar
d’aquest
punt
també el veiem
en l’article 2,
on
s’esmenten
com a funcions
de la proposició
d’Agència:
“la

planificació, la gestió, la restauració, ... del medi
natural”. Tot i així, per contra de la primera proposta d’Agència de la Natura i per contra de les
demandes del sector productor, entre les competències del nou organisme no s’inclouen les
de gestió del bosc. Quelcom que suposa el 80%
dels ENP de Catalunya i que ara per ara és competència del Departament d’Agricultura.
Aprofundeix en la segregació de competències
entre la gestió sostenible dels recursos naturals,
ara competència del Departament d’Agricultura
i de la DG d’Ecosistemes Forestals i Medi, i la
planificació i conservació dels mateixos. Quelcom que quedarà sota el paraigües de l’Agència.
Val a dir que considerem que aquest és un fet
especialment greu doncs, la lògica tant a nivell
de territori com a nivell organitzatiu, sembla que
portaria a proposar equips multidisciplinars, coordinats i treballant sota unes mateixes directius.
Tot el contrari del que passa actualment i que,
seguint amb la línia de divisió de competències,
sembla lògic pensar que encara es pot agreujar.
Posa en evidència diferències a nivell de Govern i
manca de model doncs, tot i l’anterior, l’Agència
sí que vol agafar les competències en matèria
forestal en els boscos titularitat de la Generalitat. En aquests espais, posa per sobre la planificació vinculada a la conservació i obliga al Departament d’Agricultura a seguir els dictàmens
i directrius dels seus tècnics. Quelcom que, en
les primeres versions de la proposició, es volia
estendre a qualsevol bosc públic i/o privat en
un espai natural de protecció especial, que en el
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preàmbul actual ja s’apunta i que partits com la
CUP posen com a condició pel recolzament a la
proposta.
Preveu un òrgan de govern excessivament ampli
i amb una composició clarament esbiaixada per
la manca d’equilibri entre l’administració (12
Generalitat + 4 món local), els representants
d’organitzacions ambientalistes (8) i del món forestal i agrari (5). Quin sentit té incloure el món
local més enllà dels municipis propietaris de terrenys forestals? Com s’entén proposar representants d’entitats ambientalistes i no proposar cap
representant per part de col·lectius fonamentals
com caçadors i pescadors?
Incorpora elements importants com el Fons pel
Patrimoni Natural però, altre cop, restringeix
l’aplicació d’aquests fons a polítiques de conservació i no de gestió. Quelcom especialment
greu a nivell forestal si tenim
en compte que el principal perill
per a la conservació i millora del
bosc a Catalunya és l’abandonament de la gestió deixant el foc
com a principal actor i responsable de la mateixa en moltes
comarques.
Davant d’això i des del mes de
maig, tant el Consorci Forestal de
Catalunya, com els nostres socis de
coalició al CPF (JARC, UP i BOSCAT)
i la resta d’organitzacions del bosc,
hem dut a terme una tasca intensa
i constant per denunciar els punts
abans esmentats i mirar-los d’esmenar. Val a dir que ara per ara, la resposta tant per part del Govern, de la
mà del Conseller Rull, com per part
dels diferents grups polítics, ha estat
força decebedora. Comprensió, bones
paraules i el compromís de discutir-ho tot en el tràmit parlamentari,
però fins a la data i amb l’excusa del
calendari, poques coses han canviat.
Esperem que quan torni la tranquil·
litat a nivell de Parlament, també
torni la tradició de consens i de diàleg. En cas contrari, l’aprovació de
la proposició actual per a la creació
d’una Agència del Patrimoni Natural
i la Biodiversitat suposaria un pas
enrere clar en els estira i arronsa que
han caracteritzat les polítiques de
medi natural al nostre país.
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Quality Suber lidera el Grup Operatiu per al control de la
plaga del corc del suro a la península Ibèrica (GO BIOCORK)
El passat dimecres 20 de setembre va tenir lloc a la
seu del Ministeri d’Agricultura de Madrid, la reunió
de constitució del Grup Operatiu per al control biorracional del corc del suro (Coraebus undatus) a la
península Ibèrica, i que rep el nom de GO BIOCORK.
L’objectiu del Grup Operatiu és la captura massiva i
implementació de les millors tècniques per al control biorracional del corc del suro amb l’objectiu de
minimitzar els danys provocats per aquesta plaga a
les suredes i assolir una millora de la qualitat del
suro, tot reduint les pèrdues ocasionades al sector
productor i en conseqüència, contribuir a la millora de la competitivitat de la cadena bosc-indústria.
És per això que, en aquest grup operatiu, que lidera l’empresa Quality Suber SL, també hi participen
entitats de totes les comunitats autonòmiques amb
presència de suredes, tant des de la vessant de la
propietat forestal, com dels centres d’investigació i
empreses del sector.

Fotografia 1. Reunió de creació del GO BIOCORK

Fotografia 2. Larva de corc del suro

Per la part de les agrupacions de propietaris hi participa el Consorci Forestal de Catalunya (CFC), la
Confederación de Organizaciones de Selvicultores
de España (COSE), la Asociación de Propietarios
de Montes Alcornocales de Extremadura (APMAE)
i la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León (FAFCYLE). Per part dels centres
d’investigació hi participa l’Institut de Química
Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC), el Centro
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
Extremadura – Instituto del corcho, madera y carbón vegetal (CICYTEX-ICMC), el Centro de Servicios
y Promoción Forestal y de su Industria en Castilla
y León (CESEFOR) i la Agencia de Medio Ambiente
y Agua de Andalucía (AMAYA). Per part del sector
empresarial hi participa l’empresa Quality Suber
que lidera el projecte i l’empresa Forestal Catalana, SA. També hi
ha altres entitats interessades amb
el grup operatiu, com és l’empresa Amorim Florestal Mediterráneo,
l’institut Català del Suro i la Uniao
da Floresta Mediterránica (UNAC)
de Portugal.
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Arrenquem el compromís d’ampliació del pressupost de
l’ordre d’ajuts per a la planificació de finques privades
Rosendo Castelló i Joan Rovira, president i secretari
general del CFC, respectivament, es van reunir amb
el Secretari General del DARP, el sr. David Mascort,
el passat 5 de setembre, per demanar l’ampliació del
pressupost de l’ordre d’ajuts d’enguany i la revisió
i modificació del Programa de Desenvolupament
Rural (PDR).
Amb l’ampliació del pressupost d’ajuts pretenem
pal·liar, ni que sigui mínimament, la davallada
dels ajuts al bosc que s’ha accentuat des de dos
anys ençà. El compromís del DARP per aquest
exercici és fer un esforç addicional per assumir el

100% de les sol·licituds de finançament de plans
de gestió.
Amb la revisió del PDR 2014 – 2020, pretenem corregir el tomb que va donar el DARP al pressupost
de treballs de millora. Quelcom que es va reduir
dràsticament per incrementar altres partides com
prevenció d’incendis i indústria. Partides importants
però que considerem que no poden créixer a costa d’abandonar el recolzament a la gestió forestal.
Aquest és un punt especialment important i urgent
en aquest moment, doncs l’any vinent serà el moment d’assolir un acord en aquest tema.

Front comú amb Boscat, JARC i Unió de Pagesos per
reivindicar una Estratègia de la Biodiversitat que reculli la
realitat i les necessitats dels sectors productius
Com s’explica a l’article de fons, l’actual Govern està
treballant per fer passos endavant en l’aprovació del
seu full de ruta pels propers 4 anys en temes de biodiversitat. Aquest full de ruta es recull
a l’Estratègia del patrimoni natural i
la biodiversitat de Catalunya (l’anomenada ESNATURA). Un document
sobre el qual ja hi ha una Resolució
del Parlament de Catalunya de 1997
que el demanava, que fins a la data
no s’havia tractat ni debatut mai amb
els actors implicats (propietaris forestals, pagesos, ramaders, caçadors,
pescadors, etc.).
Davant d’això, el Consorci ha promogut un front comú amb els nostres socis al Centre de la Propietat Forestal
(Boscat, JARC i Unió de Pagesos) per
evitar que aquest pla de treball es
tanqui sense el debat, les aportacions i l’acord dels sectors productius.
Arrel d’això, entre els mesos de juny
i setembre hem tingut diverses trobades tant amb el conseller del ram,
Josep Rull, com amb el director general de Polítiques Ambientals i Medi
Natural, Ferran Miralles. Ambdós han

manifestat la seva voluntat de tancar un document
de consens que suposi un recolzament i no una nova
trava a la gent que viu i treballa al territori.
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El Consorci Forestal participa en un Grup Operatiu per a la
modernització de la lleva del suro per a la millora de la productivitat
(GO SUBER)
El divendres 15 de setembre va tenir lloc a Madrid
la reunió de creació d’aquest grup operatiu que rep
el nom de GO SUBER i que té com a objectius proposar un projecte executiu sobre la mecanització
de l’extracció del suro, la millora de les condicions
de seguretat i salut pels treballadors forestals per
aquestes operacions, la millora i revisió dels sistemes
i procediments d’organització de l’extracció del suro i
la millora en la comercialització i valorització del suro
(pannes de suro i subproductes).
En aquest grup operatiu hi participen empreses de
consultoria i serveis forestals (Trevinca Inversiones
Medioambientales SL i Jogosa Obras y Servicios,
SLU), empreses que ja han treballat en la mecanització de la lleva del suro (Coveless Ingenierías, SL),
organitzacions de propietaris i productors forestals de
suro com el Consorci Forestal de Catalunya (CFC), la
Confederación de Organizaciones de Selvicultores de
España (COSE), la Asociación de Dehesas Ecológicas

(ADEHECO) i la Asociación de Propietarios de Montes Alcornocales de Extremadura (APMAE). També hi
participen centres d’investigació i Universitats com
ara el Centro de Investigación Forestal (CIFOR-INIA),
la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
(AMAYA), l’Institut Català del Suro (ICSuro), el Centro
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), la Universitat de Córdoba i la
Universitat Politècnica de Madrid.

Màquina desenvolupada per l’empresa Sthil

El Consorci demana que la nova Llei de Territori respecti
la legislació forestal i els drets dels propietaris de finques
rústiques
Les mancances de les polítiques d’urbanisme dels darrers 20 anys han portat a una proposta de canvis radicals que s’ha traduït en una proposta de Llei que pretén
sumar en un sol text la llei d’urbanisme, la d’ordenació
del territori i la de paisatge.
Tot i que el text-proposta es va llançar el 2014 amb
molt bones intencions i promeses de consens i partici-

pació, tot plegat ha quedat en paper mullat i el resultat
és una llei que des d’una visió marcadament urbanita,
deixa de costat la normativa sectorial i limita encara
més els drets dels propietaris de terrenys rústics. Davant
de l’avantprojecte d’aquesta nova Llei, aquest passat
estiu el CFC va presentar al·legacions, les quals es poden
consultar al web www.forestal.cat.

El Consorci Forestal participa a la Jornada per a la creació
d’una taula sectorial del suro a nivell estatal

A la jornada que va tenir lloc a Castellar de la Frontera
(Cádiz) els dies 9 i 10 d’octubre hi van participar les

organitzacions de productors/propietaris de finques de
suro de tot l’estat espanyol, representants de l’administració i representats de la indústria del suro. Joan
Rovira, secretari general del CFC, va assistir-hi en representació dels productors de suro catalans. L’acte va
servir per constatar l’interès i el compromís del Ministeri
d’Agricultura amb el sector surer i fixar un pla de treball per constituir una taula o una interprofessional que
aglutini productors i indústria i serveixi per promocionar el suro i la millora de la gestió dels boscos de sureda.
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Millores de l'hàbitat per a les espècies cinegètiques.

La becada

A

Marc Pagès
Biòleg
ECOTONS

quest serà un article
més d’una sèrie sobre
la millora i gestió dels
hàbitats de les espècies de fauna cinegètica. En el cas de la
becada, potser perquè es tracta
d’una espècie migratòria (tot i
l’existència d’una població nidificant a Catalunya), en principi,
ens pot semblar poc rellevant.

Així doncs, ens centrarem en els
hàbitats ocupats per l’espècie
durant l’hivern a casa nostra. Dos àmbits que podem
diferenciar són els hàbitats diürns (zones forestals o
boscos) i els hàbitats nocturns (prats de pastura i altres
espais oberts).

solen sortir a buscar menjar als prats, al voltant del
85% dels efectius.
En general, la humitat del sòl seria el paràmetre clau
per a la becada a l’hora d’escollir un determinat hàbitat, ja que condicionarà la quantitat de preses i l’accessibilitat d’aquestes, sobretot pel que fa als cucs de
terra.

Quines gestions s’han d’intentar promoure
per conservar uns hàbitats adequats per a la
hivernada de la becada a Catalunya?
Hàbitats nocturns: la presència de prats de pastura
extensiva de vacum són un reclam per a l’espècie i
són utilitzats per alimentar-se gràcies a la gran presència de cucs de terra. S’ha constatat la diferència
de densitat de cucs de terra entre un prat de pastura permanent (de 1.000 a 1.500 Kg/ha), respecte a
prats cultivats o cultius (al voltant de 200 kg/ha) i
de les zones forestals (entre 20 i 120 kg/ha).
Durant la hivernada s’ha observat també l’atracció
que exerceixen els camps de golf com a zones d’alimentació nocturna en la zona mediterrània.
Un altre aspecte, que també ens ajuda a corroborar
la importància dels prats en la supervivència de la
becada a l’hivern, és la captura reiterada de les mateixes becades mitjançant l’anellament científic, als
mateixos prats i en anys successius.

Fotografia 1. Becada alimentant-se en un prat de
pastura

Aquesta dualitat d’hàbitats de la becada durant la hivernada posa en evidència el moviment conegut com
“el pas”. Aquest desplaçament en l’àmbit local entre
hàbitats, el fa volant al capvespre –del bosc cap als
prats– i a l’alba a l’inversa –dels prats cap al bosc.
Durant el dia l’ocell romandria reposant i a recer a les
zones forestals, i de nit sortiria a alimentar-se, sobretot als prats amb una bona presència de cucs de terra,
que són la seva presa predilecta. En relació a aquest
patró de comportament però, s’ha comprovat que no
el segueixen totes les becades, ni tots els dies, sinó que
depèn de la meteorologia, de les zones, dels individus...,
la variabilitat és alta. De totes maneres, tècnics francesos han estimat que d’una determinada zona forestal

En aquest sentit els gestors d’àrees de caça que
vulguin millorar o mantenir la capacitat d’acollida
de becades hivernants als seus vedats, haurien de
col·laborar amb ramaders i propietaris forestals en
la recuperació i/o manteniment de prats de pastura
per a la ramaderia extensiva. Tasques com l’arranjament de camins i corriols són pràctiques habituals
entre les associacions de caçadors i per tant caldria
valorar la incorporació de desbrossades amb la finalitat de millorar i recuperar zones de pastura.
Hàbitats diürns: en aquest cas parlaríem d’hàbitats forestals i per tant de gestió forestal. En general, la becada prefereix zones forestals intercalades amb zones obertes (prats) abans que les zones
forestals més extenses i més tancades. Els hàbitats
forestals preferits per l’espècie han de presentar
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És clar que el rendiment econòmic de les finques
forestals, sobretot les privades, que són majoria a
Catalunya, és l’aspecte clau. D’altra banda, la gestió
nul·la dels boscos mediterranis també esdevé contraproduent per l’alt risc potencial d’incendi. L’extracció
de fusta per a generar biomassa combustible actualment està en auge a Catalunya.

Fotografia 2. Prat de pastura, hàbitat nocturn de la becada

un cert grau d’humitat, arbres amb heterogeneïtat d’espècies (per exemple els boscos mixtos de
pins i caducifolis) i edats, i, per últim, és clau la
presència d’una bona capa de sotabosc. En aquest
sentit l’estrat arbustiu (boixos, brucs, falgueres,
esbarzers, arços...) són de vital importància per a
retenir la humitat i regular la temperatura del sòl,
per mantenir la presència de preses potencials i a
la vegada servir d’amagatall i protecció contra els
depredadors.
La qualitat de l’humus (matèria orgànica en descomposició, fulles, branques,... que trobem a la
capa superficial del sòl dels boscos) és un bon indicador de la qualitat d’un hàbitat forestal per a la
becada. La riquesa en microfauna excavadora (larves i cucs de terra), així com fongs, bacteris,... que
transformen de manera ràpida la matèria orgànica,
serveix per deixar un humus esponjós i de qualitat
per a la becada. La qualitat d’aquest humus va lligada a un subsòl poc àcid.
Els caçadors de becada saben que quan es talla el
bosc això té un efecte directe sobre l’hàbitat de la
becada i, generalment, zones que havien estat visitades assíduament per l’espècie passen a ser excloses del seus territoris d’hivernada. Així doncs, la
gestió forestal, igualment que la gestió de la caça,
ha de promoure l’aprofitament sostenible del recurs natural, en aquest cas els boscos. Els boscos
entesos no només com una suma d’arbres que generen tones de fusta, han de ser un aspecte a tenir
en compte. Per tant, la quantitat i la qualitat de
l’aprofitament forestal, igualment com en el cas de
la caça, serà el que condicionarà el futur del recurs
renovable, en aquest cas, els boscos.
L’altra qüestió és què hi poden fer els caçadors de
becada i els gestors d’àrees de caça catalans davant
la gestió forestal actual?

La promoció de protocols de gestió forestal, que tinguin en compte les necessitats d’espècies, com la
becada, malauradament no sembla que puguin veure la llum a curt termini al nostre país. Per tant, els
caçadors de becada i els gestors d’àrees de caça catalans crec, que com a mínim, han d’estar informats
i amatents de tot el que envolta la gestió forestal del
nostre país.

Fotografia 3. Activitat de caça en zona boscosa, hàbitat
diürn de la becada

Per acabar, i com a aspecte positiu referent a la conservació de la becada, hem de tenir present que la
capacitat migratòria de l’espècie, precisament, li serveix per desplaçar-se d’uns territoris a uns altres en
funció de les seves necessitats. Per tant, canviar de
territoris en cas de pertorbacions, ja siguin per pèrdua
o destrucció dels hàbitats o bé sigui per situacions
meteorològiques extremes (per exemple les onades de
fred), permet garantir una millor supervivència de les
seves poblacions.
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Els incendis forestals
del segle XXI

L

La lluita contra els
incendis
forestals
constitueix un dels
eixos més importants de la
gestió forestal, com demostra
la important quantitat de recursos públics que es destinen
a aquest fi. Secularment, els
incendis han estat consideFrancisco Lloret
rats com a una catàstrofe que
destrueix el patrimoni foresCREAF - Universitat
tal i que posa en perill la vida
Autònoma de
de persones i els seus béns.
Barcelona
A l’Edat Mitjana la ciutat de
Tortosa pagava les colles que pujaven als Ports per
apagar els focs que cremaven als boscos de domini
reial. La ciutat tenia l’usdefruit d’aquests boscos per
obtenir la fusta que periòdicament refeia el pont de
barques que comunicava les dues vores del riu Ebre.
A principi del segle XX, Joaquim Ruyra va descriure
l’incendi que va cremar les Gavarres l’any 1928 i que
va ser un dels motius per a la redacció de les normatives contra incendis que es van desenvolupar en
aquella època.
Però va ser als darrers decennis del segle passat
que el nombre, extensió i virulència dels incendis
que van assolar Catalunya - l’incendi de Montserrat
l’any 1986 o el seguit d’incendis, particularment a
la Catalunya Central, de 1994, entre molts d’altres
- van mobilitzar els recursos per establir unes polítiques prou efectives d’extinció. Les raons de l’explosió
d’incendis de les darreres dècades és prou coneguda:
un abandonament de les activitats agro-ramaderes i
forestals tradicionals, acompanyat per una disminució de la població al món rural. Això ha provocat una
acumulació de combustible altament inflamable. Els
focus d’ignició, a la seva vegada, han incorporat tots
els derivats de la locomoció i la maquinària agrícola
i de construcció. Tot i que la presència de població
en el territori que pot actuar ràpidament sobre els
focus d’ignició és menor, aquest fet pot ser compensat per la capacitat tècnica de detecció i intervenció
ràpida actual dels medis d’extinció.
Però hem de ser conscients que els incendis són un
fenomen que es dóna també de forma natural als
boscos de tot el món. El foc és, simplement, una

reacció química que allibera una gran energia en
presència d’oxigen. Per començar necessita una
certa quantitat d’energia, que habitualment prové de quelcom que està cremant a prop, com un
simple llumí o una branca. D’aquesta forma el foc
es propaga, amb més rapidesa si fa vent. Per tant,
els incendis necessiten tres coses: combustible, una
font de calor i oxigen. Així, una branca fina crema millor que un tronc gruixut i compacte. La major superfície de contacte que ofereix una branca
a l’oxigen de l’aire facilita la seva combustió. Per
contra, un tronc només crema en la seva superfície exterior. Això explica la gran inflamabilitat de
la vegetació mediterrània, en la qual s’acumula una
gran quantitat de branques fines, sovint amb una
continuïtat vertical des del terra fins a les capçades. La quantitat d’aigua en el combustible minva
el foc perquè l’energia alliberada per la combustió
s’utilitza en evaporar l’aigua. Per aquest motiu fem
servir l’aigua per apagar els focs. També per aquesta
raó, les branques fines cremen millor, ja que s’assequen ràpid, donat que estan més en contacte amb
l’atmosfera, particularment seca a l’estiu mediterrani. Finalment, la vegetació mediterrània és rica en
substàncies volàtils que s’inflamen molt fàcilment
en l’aire i propaguen el foc al combustible proper.

Fotografia 1. Inici d’un incendi en una zona agrícolaforestal del Bages (Font: ADF Hostalric)

El combustible és un component dels incendis particularment important. La vegetació no atura la
seva producció de biomassa mentre tingui radiació,
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aigua i nutrients. Si no hi ha res que el redueixi,
el combustible es va acumulant inexorablement. Hi
ha ecòlegs forestals que diuen que el foc és el gran
modelador dels boscos a llarg termini ja que abans o
després estan condemnats a cremar-se, inclús sense
intervenció humana. Com més combustible s’hagi
acumulat, més energia s’alliberarà amb el foc. Això
explica que la vegetació herbàcia seca de les sabanes tropicals es cremi molt sovint -cada dos o tres
anys de mitjana- amb incendis de baixa intensitat. I
també l’extrema virulència d’alguns incendis de les
regions mediterrànies en llocs amb molt combustible. Però al seu torn, immediatament després, el foc
actua com una vacuna contra incendis, almenys de
gran intensitat, ja que redueix el combustible. Per
tant, si extingim amb absoluta eficiència tots els
incendis sense arbitrar altres maneres de reduir el
combustible, estem afavorint incendis de gran intensitat -i probablement extensió- en el futur. És
el que s’anomena la ‘paradoxa de l’extinció’. Però la
reducció de combustible és costosa i és molt difícil
d’aplicar en extensions significatives del territori en
un context socioeconòmic poc favorable al sector
forestal. Algunes activitats, com l’extracció de biomassa per a generació d’energia o la ramaderia, que
poden comportar un benefici econòmic associat a
la reducció de combustible, plantegen dubtes sobre
la seva viabilitat econòmica i necessiten una anàlisi
precisa del seu impacte en els boscos. Hem de tenir present que la reducció del combustible s’ha de
repetir abans que
es torni a acumular el combustible i
hem d’evitar portar
el sistema natural
prop dels límits de
la seva capacitat
de recuperació.
És prou coneguda
la capacitat de la
vegetació mediterrània de regenerar-se després
d’un incendi. Això
s’aconsegueix amb
la rebrotada de soques i capçades en
espècies com les
suredes, alzines i
roures, o per establiment de nous
plançons, com en
el pi blanc. Però

aquesta capacitat no és il·limitada. Hi ha espècies
de pins, com la pinassa o el pi roig, en les que les
pinyes rostides no proporcionen pinyons viables i no
hi ha establiment de noves plàntules. Aquesta recuperació es veu també minvada si la intensitat del foc
ha estat molt alta o si hi ha pèrdues de sòl mentre
la superfície del terra resta descoberta després de
l’incendi; o en cas d’incendis que se succeeixen amb
poc interval entre ells, ja que no dóna prou temps
per produir noves llavors o reconstruir les reserves
que donaran lloc a nous brots. Per tant, és important
considerar els incendis forestals en el seu conjunt al
llarg del temps i del territori. És el que anomenem
“règim d’incendis”. És en aquest context temporal a
llarg termini que cobra sentit la gestió del combustible. De fet, els professionals del bosc estan acostumats a treballar amb intervals llargs de temps, ja
que les pràctiques forestals d’avui tenen el seu fruit
després de decennis.

Fotografia 2. Rebrotada després de l’incendi de l’Alt
Empordà, al municipi de Darnius (Autor: Josep M.
Tusell)

En aquest marc temporal hem de considerar també
la tendència climàtica, que afecta alhora els incendis forestals. El canvi climàtic és una realitat que
està produint un augment de les temperatures, i per
tant ens apropa al llindar d’ignició del combustible.
A més, a la regió mediterrània veiem que l’augment
de les temperatures no és prou compensat per les
precipitacions, sinó que la tendència és a un augment de l’aridesa. La pitjor combinació meteorològica perquè hi hagi incendis es dóna amb alta temperatura i baixa humitat relativa de l’aire. Si a més
hi ha vent, la propagació del foc és més ràpida. S’ha
comprovat estadísticament que el nombre de dies
de l’any amb condicions de risc extrem d’incendis ha
augmentat des de la segona meitat del segle passat.
A més, si s’arriba a unes temperatures molt elevades,
el comportament del foc es torna explosiu, ja que es
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produeix la combustió simultània de grans quantitats de biomassa. Si es repeteixen seguidament els
dies de risc extrem, els mitjans d’extinció fàcilment
poden veure’s desbordats per la quantitat i virulència dels incendis.
Aquestes condicions climàtiques es faran més freqüents en el futur. Hi ha simulacions del futur règim
d’incendis en el proper segle a tot el món, inclosa la
conca mediterrània. En aquestes projeccions s’observa que en la nostra regió el clima futur afavorirà
encara més els incendis. Les zones de muntanya, que
fins ara s’han vist menys amenaçades gràcies a les
seves temperatures més baixes i una major precipitació, seran les que veuran augmentar més el risc
d’incendi. Curiosament, aquestes projeccions indiquen que, tot i que el risc climàtic d’incendis augmenti, en conjunt, els incendis disminuiran. La raó és
que hi haurà menys combustible disponible per cremar, senzillament perquè les condicions climàtiques
no seran favorables al creixement de la vegetació.
És a dir, la tendència climàtica té dues conseqüències contraposades pel que respecta als incendis: per
una banda afavoreix la reacció química de combustió i per l’altre redueix el combustible al limitar el
creixement de la vegetació. El balanç entre aquests
dos efectes és molt ajustat, però els estudis actuals
donen certa avantatge al segon. En qualsevol cas,
el resultat seria una tendència a la disminució de la
coberta arbòria, com correspon a un clima més àrid.
En aquest context, els incendis podrien constituir-se
en una mena d’accelerador de la transformació cap
a un paisatge amb menys coberta vegetal.
Com podem actuar davant d’aquesta situació
actual d’acumulació de combustible i situació
futura d’increment del risc climàtic d’incendis? En
primer lloc, minimitzant en la mesura del possible
els incendis de gran intensitat i extensió que poden
perjudicar les poblacions humanes i els seus béns, i
limitar la capacitat de recuperació de la vegetació.
La preservació de la coberta vegetal juga un paper

fonamental evitant la pèrdua de sòl i facilitant el
creixement de noves plantes. Tanmateix, el foc és
un component més de la dinàmica del territori i
eradicar-lo per complert és inviable i segurament
contraproduent. Per tant, s’imposa una estratègia
d’identificar àrees i formes de gestió que impliquin
menor vulnerabilitat en termes d’exposició al risc
d’incendis i de sensibilitat als seus efectes. Aquesta
estratègia ha d’estar perfectament imbricada d’una
estratègia que contempli un futur proper en el que
les condicions climàtiques seran en general pitjors
pel creixement del bosc. Això vol dir una gestió
integrada, és a dir, establir prioritats sota els principis
de que (1) el que passa en un punt del territori
afecta altres zones i (2) a cada zona el balanç de
cost-benefici de les actuacions és diferent. Hi haurà
més incendis, i malauradament alguns d’ells seran
catastròfics. Del que es tracta és de preservar al
màxim la capacitat dels boscos per recuperar-se, en
un nou context climàtic, minimitzant les elevades
recurrències i intensitats i aplicant el que hem après
del comportament del foc i de la resiliència de la
vegetació.

Fotografia 3. Panorama de l’incendi de l’Alt Empordà,
l’any 2012 (Autor: Josep M. Tusell).
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Segregacions de finques rústiques.
Idees clau.

N

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

o resulta aventurat
afirmar que el concepte “segregació de
finques rústiques” forma part
del llenguatge i coneixement
general de tot propietari forestal. És més, antigament era
una pràctica habitual segregar
terrenys de les finques per pagar un dot, una legítima, o fins
i tot, algun deute.

Avui en dia, les segregacions
també són una pràctica habitual. Tanmateix, se’ls apliquen unes mínimes normes
que busquen evitar una excessiva fragmentació de les
finques rústiques.

Què són les segregacions?
S’entén per segregació de terrenys quan d’una finca
rústica en separem una part de terreny per crear una
finca nova, diferent a la matriu. Tècnicament significa
reduir la superfície d’una finca registral per crear-ne
una de nova, amb la superfície que hem reduït de la
finca mare.
Això comporta que en el Registre de la Propietat
s’obri un nou número de finca, amb la seva descripció,
titularitat i càrregues. En conseqüència, tota segregació es farà davant de Notari, a menys que es faci
en document privat, gens recomanable jurídicament.
Aquestes segregacions poden ser només de terrenys
(camps, prats o boscos), o també poden incloure
construccions, com són masies. Per tant, si la finca a
segregar conté el què popularment es coneixen com
a “masoveries”, caldrà descriure degudament la construcció en la nova inscripció registral, i en tots els
casos caldrà acompanyar les referències cadastrals
(parcel·les i polígons) que queden a la finca matriu,
i a la segregada.

Si la superfície a segregar està formada per bosc, la
unitat mínima serà de 25 hectàrees (Decret 35/1990).
I si són camps de conreu, dependrà del municipi a on
estigui ubicada la finca, ja que el Decret 169/1983
diferencia la unitat mínima concreta per a cada terme municipal de Catalunya, distingint els terrenys de
conreu secà (que ronden entre 3 i 4 hectàrees), amb
els de conreu regadiu (entre 1 i 1,5 hectàrees).
En relació als prats, en cap norma es concreta específicament el seu tractament. No obstant, atès que la
Llei Forestal Catalana (Llei 6/1988) estableix que els
prats arbustius o d’herbes tindran la consideració de
terrenys forestals, caldrà entendre que li és d’aplicació la unitat mínima forestal de les 25 hectàrees.

Hi ha excepcions a aquesta unitat mínima?
Sí. La llei preveu diverses excepcions a aquest límit de
superfície mínima.
La més important és la que permet segregar per sota
de la unitat mínima forestal o de conreu, sempre i
quan aquests terrenys s’agrupin immediatament a
una finca veïna. És a dir, podem comprar al nostre veí
de finca, una superfície de terreny inferior a aquests
mínims d’hectàrees, sempre i quan ens l’addicionem a
la nostra finca. Aquesta operació s’haurà de fer en la
mateixa escriptura que es formalitzi davant de Notari.
Les demés excepcions són més específiques, les
quals es troben relacionades a l’article 25 de la Llei
19/1995, a l’article 3 del Decret 169/1983 i a l’article
18.2 del Decret 64/2014.

Què hem de fer si volem segregar un terreny?

Quina superfície mínima s’ha de complir?

Abans de res, caldrà tenir clara la superfície a segregar. A partir d’aquí, s’haurà de contactar amb un tècnic competent amb formació agroforestal perquè faci
els plànols de segregació. És important aquesta intermediació tècnica, perquè haurà de fer un mínim de
set planells diferents, i també haurà de georreferenciar amb coordenades GPS / UTM / GML el perímetre de
la finca que es pretén segregar.

La normativa urbanística preveu que els terrenys que
es pretenguin segregar hauran de respectar la unitat
mínima de conreu o la unitat mínima forestal, segons
si el que segreguem són camps o boscos.

L’exigència de les coordenades UTM de la finca a segregar guarda relació directa amb l’article que es va
publicar en l’anterior número d’aquesta Revista, on es
va tractar la coordinació entre Registre de la Propie-
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tat i Cadastre. Entre d’altres, es posava de manifest
que a partir de l’1 de novembre de 2015 era obligatori
la delimitació georreferenciada de les finques en operacions com la que estem tractant.
L’altre intermediació tècnica serà la de la Notaria o
la d’un advocat, ja que caldrà fer un seguit de passos
que permetin assolir satisfactòriament la operació de
segregació.

I a partir d’aquí?
Haurem de trametre aquesta documentació, juntament amb una memòria explicativa, a l’Ajuntament
del municipi on s’ubiqui la finca a segregar, per tal
que emeti la denominada “Declaració d’innecessarietat de llicència urbanística”. Aquest document ve
a ser un certificat municipal conforme la superfície
que es pretén segregar compleix amb el què preveu el
Planejament Urbanístic del municipi i la demés normativa aplicable.
Quan la segregació plantejada es trobi per sota de la
unitat mínima de conreu, o bé perquè l’administració
municipal, notaris o registradors de la propietat
així ho considerin procedent, caldrà trametre tota
aquesta documentació al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, el qual, previ abonament d’una
taxa de 51,17 € (article 4.11-4 Decret Legislatiu
3/2008), emetrà un informe de valoració respecte de
la superfície que es pretén segregar a fi de confirmar
que compleix amb la normativa aplicable.

Hi ha lletra petita?
Generalment, no sorgeixen inconvenients quan es
compleix la unitat mínima forestal de 25 hectàrees.
Ara bé, quan l’expedient es fonamenta amb la unitat mínima de conreu, i la superfície frega els mínims
exigibles, el Departament d’Agricultura acostuma a
informar desfavorablement. El motiu que s’al·lega és
que una finca registral d’una hectàrea i mitja té poca
o nul·la capacitat productiva, i per tant,
esdevé contrària a la voluntat de fons
dels Decrets d’unitat mínima.
Un altre inconvenient que acostuma
a donar-se és quan la major part de
superfície de la finca a segregar són
camps, però hi ha una part de bosc.
En aquests supòsits, s’utilitza un criteri
restrictiu consistent en què, quan una
part de la finca a segregar sigui bosc,
encara que sigui una porció minoritària, haurà de complir amb la unitat mí-

nima forestal de les 25 hectàrees.
Tanmateix, també és cert que caldrà atendre a cada
cas concret, atès que la Llei no concreta gaire, ni tampoc existeix un document administratiu que aclareixi
o homogeneïtzi els criteris a aplicar.

I quan volem dividir una masia?
La divisió de masies ha de respectar igualment la unitat mínima del terreny rústic en el qual se situa.
Tanmateix, per tal de poder vincular-la a una superfície menor de la unitat mínima de conreu, caldrà que
es prevegi expressament aquesta circumstància en
el POUM o en el Pla Especial del Catàleg de Masies, tal com ho contempla l’article 18.2.a) del Decret
64/2014, de 13 de maig.
Dividir una masia no és una gestió senzilla. D’altra
banda, sovint es confon dividir (és a dir, crear una
nova finca registral), amb “compartimentar” una masia fent-hi varis habitatges, que en aquest cas dependrà de la normativa urbanística específica.

En conclusió
Avui en dia, les segregacions de finques rústiques exigeixen més requisits que antigament. No només en
relació a la superfície mínima de les finques resultants, sinó pels nous condicionants establerts darrerament, com és la georreferenciació dels seus límits.
Tanmateix, en el fons és positiu que els Notaris i Registradors de la Propietat garanteixin jurídicament
aquestes operacions, ja que malauradament, la inconcreció de partions ha estat una font de desavinences entre propietaris. En finques rústiques, la claredat
és un factor a favor, i si aquesta es preveu des del
principi, al final, indiscutiblement resulta millor per a
totes les parts.
Especial agraïment a la col·laboració a la sra. Cristina Varela i Martí,
responsable de Segregacions de la Unitat de Coordinació Administrativa de la Direcció General de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya
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Reforestacions

amb retroaranya
Introducció

Diego Almenar
Enginyer de Forests
Cooperativa Serveis
Forestals

En l’execució d’una reforestació es poden distingir diverses
fases:
a) Eliminació de la vegetació
preexistent i/o arrancada de
soques: l’eliminació de la vegetació es refereix a la tallada
de la vegetació existent, que
pot fer-se de forma manual o,
si les condicions del terreny ho
permeten, mecanitzada.

L’arrancada de soques té sentit en aquelles espècies
que poden rebrotar de soca comprometent la reforestació posterior. És una actuació molt costosa que es
reserva per plantacions molt productives, com és el
cas del pollancre. En altres espècies es deixa que les
soques es podreixin al terreny.
b) Preparació del terreny: consisteix en obrir els forats
per plantar. Per la forma d’execució els mètodes més
habituals són:

anys de la reforestació. Es pot acompanyar també de
la reposició de fallades el primer i/o segon any o de la
primera poda de formació.
En aquest article s’examinen els avantatges i inconvenients de la utilització de la retroaranya en la fase
de preparació del terreny enfront de l’aclotat manual
i de l’ús de la retroexcavadora.

La retroaranya

La retroaranya és en realitat una retroexcavadora
modificada que té, en la part de davant, dues potes
articulades telescòpiques que es poden moure a voluntat, horitzontal o verticalment. Aquestes potes li
donen gran estabilitat, de manera que pot treballar
amb pendents fins i tot del 80%, pel que la limitació per pendent queda molt reduïda. Degut als grans
avantatges que presenta, des de fa uns anys alguns
propietaris de la comarca de La Selva es decanten per
l’obertura de clots mitjançant aquesta màquina.

aclotat manual: es tracta d’una feina molt dura
i costosa, que per contra no presenta pràcticament cap limitació i l’impacte sobre el paisatge
és pràcticament nul.
aclotat amb retroexcavadora: és el mètode més
habitual quan les condicions de pendent del terreny ho permeten, ja que millora molt la supervivència dels plançons respecte de la plantació
manual.
A aquests dos mètodes s’hi afegeix una variant que
consisteix en l’aclotat amb retroaranya, màquina desenvolupada per al treball en terrenys forestals de
difícil accés, eliminant la limitació pel pendent que
presenta la retroexcavadora.

c) Reforestació: es pot fer per sembra o plantació,

tot i que en la gran majoria de casos es prefereix
la plantació.

d) Manteniment: fase molt important de tota reforestació per evitar que els matolls i herbes comprometin
la viabilitat d’una reforestació quan s’ha fet el gruix
de la inversió. Habitualment consisteix en l’estassada
anual al voltant del plançons durant els primers 5-6

Fotografia 1. Retroaranya (Autor: Robert Rosell)

Avantatges i inconvenients de la retroaranya

La retroaranya constitueix un sistema per l’obertura
de forats igual que el de la retroexcavadora, de la
qual és una variant més sofisticada. La única diferència és l’accessibilitat que ofereix la retroaranya
enfront la retroexcavadora.
Avantatges de la retroaranya respecte de l’obertura
de clots manual:
taxa de supervivència dels plançons molt major
(fins a un 80% més)
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els plançons creixen el doble en els anys posteriors a la plantació
el terreny queda lliure de vegetació i no s’ha d’estassar el primer any
les estassades posteriors tenen un cost molt per
sota de les necessàries amb altres sistemes
Avantatges de la retroaranya respecte de l’obertura
de clots amb retroexcavadora:
possibilitat de treballar amb pendents de fins el
80% (la retroexcavadora treballa fins al 35%)
menor impacte sobre el sòl i la vegetació, ja que
al poder-se aixecar pot passar per sobre d’arbres
de certa alçada

Fotografia 2. Retroaranya treballant en condicions de
gran pendent (Autor: Daniel Balcells)

Inconvenients:
quan el terreny és favorable (zones planeres) la
retroexcavadora té un rendiment lleugerament superior ja que es pot desplaçar a més velocitat.
fins aquest any les retroaranyes operatives eren
molt escasses a Catalunya: els propietaris de la
Selva l’havien de llogar a una empresa de Lleida i
hi havia llistes d’espera per tenir-la treballant a la
finca. No obstant això, comencen a haver-hi retroaranyes a la comarca de La Selva.

Rendiments i costos

La retroaranya presenta un rendiment mig al voltant
de 40 forats/hora (entre 30 i 60 forats/hora depenent
de les característiques del terreny). Considerant una
densitat de plantació de 800 plançons/ha, això representa un rendiment de 20 hores/ha. Atès que el cost és
de 50 €/hora, el cost total és de 1.000 €/ha.
La retroexcavadora presenta un rendiment molt semblant a la retroaranya, al voltant de 40-50 forats per
hora, o inclús major en terrenys favorables, i el cost/
hora d’aquesta màquina és lleugerament inferior. Per

tant, el cost de les feines tot i ser molt semblant en
funció del rendiment, és sensiblement inferior en el
cas de la retroexcavadora.
En el cas de la plantació manual el rendiment es situa
al voltant de 100 forats/dia, és a dir, uns 8 jornals/
ha (considerant una densitat de plantació de 800
plançons/ha). Considerant el jornal a 120 €, el cost
d’obertura de clots és de 960 €/ha.

Fotografia 3. Retroaranya treballant a la finca Can
Massaneda de Santa Coloma de Farners (Autor: Daniel
Balcells)

Consideracions finals i conclusió
Avui dia les reforestacions s’han de fer de forma mecanitzada, ja que el cost econòmic i la baixa taxa de
supervivència desaconsellen la reforestació manual.
Fins a la data d’avui la retroaranya s’ha fet servir, almenys a la comarca de La Selva, per reforestacions
de pi insigne i avet Douglas. Tot i que la diferència de
cost entre l’ús de maquinària i altres mètodes és ben
escassa, l’increment en la taxa de supervivència, el
creixement els anys posteriors a la plantació i l’estalvi
en estassades de manteniment justifiquen sobradament la utilització d’aquestes màquines a les nostres
terres, com així posa de manifest el creixent nombre
de propietaris que les fan servir (la retroaranya en cas
de zones amb pendent) a les seves finques.

Agraïments
A Miquel Massaneda Rovira per les dades del rendiment dels diferents mètodes de reforestació.
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Canals

de desembosc

E

n els darrers anys
s’ha tornat avantatjós
l’aprofitament d’arbres petits procedents d’aclarides, treballs de prevenció
d’incendis i neteges, així com
les capçades i restes de treballs
Pere Navarro
per a la producció de biocombustibles (llenyes i estella) i/o
Àrea Aprofitaments per a la industria del paper.
Fusters i Biomassa
Però a vegades el seu aprofitaCTFC
ment es veu limitat per la mobilització i extracció d’aquests productes en orografies
complicades, des del bosc fins al pati logístic o client.
Per això el desembosc i treta de fusta en terrenys amb
pendents pronunciades és una de les fases més importants en la cadena de valor de l’aprofitament fuster. Sovint s’associa com una operació que limita els
rendiments i pot causar danys al medi. Normalment,
el treball de desembosc amb maquinària es troba amb
pendents inferiors al 35%, i el volum màxim de càrrega disminueix un 2,5% per cada 1% d’augment del
pendent [Krieg BW, 1991]. Es tracta d’un treball pesat
i ineficient que està relacionat amb distàncies curtes
(20-60 metres) segons el sistema de desembosc. En el
cas del cable aeri aquestes distàncies poden arribar a
ser fins els 500 m [Rodriguez, J. et al, 2005].
Normalment el desembosc de fusta curta i llenyes va
associat amb l’arrossegament a través d’un cabrestant
fins al punt d’apilament on posteriorment és carregat
en camió forestal pel seu transport. Però en llocs amb
pendents molt pronunciades i orografies escarpades
es limita considerablement la treta. En aquestes condicions difícils, la força de la gravetat pot ser útil per
extraure troncs i fusta curta a través del lliscament o
desplaçament cap avall, des del lloc de tall fins a pista
o carregador. Per això el sistema de desembosc amb
canals pot ser d’interès.

Característiques del sistema

El sistema consisteix en fer lliscar la fusta per dins de
peces prefabricades en forma de semicilindre o en U,
amb llargades que poden estar entre 2 i 6 metres i diàmetre interior variable segons les mides de tronc (30,
40, 50 i 60 cm). Són canals construïts amb polietilè o

plàstic reforçat amb fibra de vidre. Altrament també
es poden adaptar altres materials: tubs de polietilè tallats i reciclats, làmines metàl·liques [FAO, 1989] i/o
altres. Aquestes peces o semitubs es col·loquen normalment en línia de pendent per afavorir la caiguda
i el lliscament amb la força de la gravetat (Fotografia
1). El gradient del pendent sol ser a partir del 25 %
[Eroglu, H. et al, 2007], per sota del 10% no es produeix lliscament [Tolosana, E. et al, 2000].

Fotografia 1. Canals de Figura 1. Esquema de
desembosc a l’Alta Garrotxa línia [Tolosana, E. et al,
2000]
(Navarro, P., 2016)

La seva longitud s’adapta al pendent en què s’instal·
len, amb ajustos a la disposició del pendent per evitar
arribar a velocitats excessives, per exemple cercant
una mica el ziga-zaga. Segons diferents referències, la
llargada de línia està entre 50-150 m, arribant fins a
200 metres [Rodriguez, J. et al, 2005] i no ha de superar els 250 m [Tolosana, E. et al, 2000]. Les distàncies
entre línies o l’espaiament pot ser entre 10-20 m, arribant fins a 30 m depenent del pes de les càrregues.
El procediment operatiu comença per la planificació
de l’aprofitament, determinant: punts de concentració
de la fusta tallada, potencials àrees on es pot/den col·
locar la/es línia/es (proximitat de pistes i pendents),
espaiament entre línies i punts de suport de les canals.
El treball de muntatge de la línia pot anar al mateix
temps que es realitza la tallada, així es pot anar deixant la fusta tallada als punts de concentració o càrrega i deixar lliure d’obstacles la corredora (per on se
situaran els canals). Es mostra un esquema de línia
muntada (Figura 1).
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Procediment i metodologia

Pel muntatge de les canals, les unions o connexions
(Figura 2) són un element important ja que s’han de
fer de tal manera que s’asseguri: 1) el no trencament
entre les canaletes i 2) el lliscament dels troncs/fusta.
a)
Figura 3. Suports amb troncs per evitar obstacles i anclatges [Engelbrecht GvR and Warkotsch PW, 1994]

b)

També cal considerar mesures de frenada, que poden
ser elements introduïts en el canals (Figura 4) o que es
poden dissenyar a partir del pendent (per exemple àrees en la línia de canal amb pendents més suaus on la
fusta pot reduir llur velocitat), de tal manera que quan
arribi al punt d’apilament o carregador no arribi amb
el màxim de velocitat. Segons RECOFTC - The Center
for People and Forests (2015), la velocitat de caiguda
no ha de superar els 15 m/s, per les següents raons:
L’energia cinètica de la trossa o tronc augmenta
de forma quadràtica amb velocitat. Això requereix
fortes extensions per sobre de les cantonades i una
construcció estable per fer front a l’augment de la
força centrífuga i la força de l’impacte del tronc,
que es tradueix en majors costos de construcció.

c)

En els punts on el terreny canvia de manera sobtada o on canvia la direcció del recorregut, hi ha
el perill que es puguin lliscar fora de la canonada.
Això danyarà la trossa/tronc o el suport restant.
La seguretat està compromesa i, per tant, el potencial d’accidents augmenta.

Figura 2. a) Fotografia unió artesanal (Navarro, P.,
2016); b) Pany de falca; c) Ganxo i cadena [Engelbrecht GvR and Warkotsch PW, 1994]

Es recomana que el muntatge comenci per la part superior de la línia de desembosc i afegint de baixada
la resta de peces, així s’evita carregar els ancoratges
inferiors amb el pes de les peces a sobre [Rodriguez,
J. et al, 2005]. A mesura que es va muntant la línia,
és necessari ancorar-la a punts fixes per evitar moviments no desitjats durant el lliscament (Figura 3).
Aquests punts poden ser arbres, soques i/o estaques
col·locades exclusivament per la funció de fixació.
És important considerar potencials problemes durant
el muntatge, els quals poden ser principalment per:
escabrositat del terreny, radis de curvatura molt tancats, tensions entre canaletes, roques/pedres soltes,
etc. Per això el que se sol fer és col·locar a sota de
les canaletes suports (Figura 3) i evitar el màxim les
corbes molt pronunciades.

Les mesures de frenada es fan més complicades a
altes velocitats.

Figura 4. Sistemes de frenada o de reducció de la velocitat en les canals (Esquerra: rastrell de frenada; Dreta:
capçal) [Engelbrecht GvR and Warkotsch PW, 1994]

Una vegada la línia és muntada, el procediment de
treta es pot realitzar amb dos o quatre operaris, col·
locant-se com a mínim un a sota de la línia per organitzar les trosses i un altre carregant-la. Quan el
desembosc es va realitzant, cal que els operaris tinguin cura de que els canals no s’embrutin amb excés
(sorra, escorça, pedretes, etc.), ja que la brutícia pot
ajudar a augmentar la fricció.
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Rendiments i costos

Els rendiments d’aquest sistema són molt diversos segons les fonts consultades. A la següent taula es mostren
dades dels diferents estudis i informacions consultades:
Referència

Tipus d’aprofitament

Pendent

Llargada

Rendiment

Unitats
rendiment

Tolosana, E. et al,
2000

nd

nd

nd

20-40

m3/dia

40-65%

170 m

11-17

m3/dia

Roget, X., 1993

Llenya de faig de 35 anys,
fusta dispersa
Aclarida de maduresa, fusta
concentrada

25-40%

60 m

56-70

m3/dia

The Research Agency
of the Forestry
Comission. 2002

Castanyeda de 20-25 anys. 48 m3/ha

44%

59-64 m

1,1-1,5

m3/h productiva

Castanyeda de 20-25 anys. 48 m3/ha

27%

110 m

1,4

m3/h productiva

Eroglu, H. et al, 2007

nd

21-58%

100 m

15,1-42,8

esteris/h

TS-HOLZ und
Wildverbißschutz
GmbH. Katalog2015

Fusta de 10-15 cm de diàmetre,
L:4-4,5m; 4,5 ha

25-35%

140-190 m

1,6-2,12

m3/h productiva

En quant al cost d’aquest sistema, l’adquisició de les canals principalment pot ser:
Referència

Longitud (m) Diàmetre (cm)

Material

Gruix (mm) Pes (kg)

Preu (€/m)

6
6

50
60

Polietilè
Polietilè

6
5

25
20

10,0
13,8

5

50

Plàstic reforçat amb
fibra de vidre

5

30

46,1

Rodriguez J. et al, 2005

5

40

Polietilè reciclat

10

TS-HOLZ und
Wildverbißschutz GmbH.
Katalog2015

5

35

Polietilè

9

Eroglu, H. et al, 2007

Avantatges:
Aquest sistema de desembosc és relativament econòmic comparat amb altres sistemes en condicions
de fortes pendents.
Requereix de baix manteniment i per tant la despesa pot ser molt reduïda, sempre i quan es tinguin
en compte unes condicions òptimes de treball.
Els impactes que es poden ocasionar sobre el terreny i la massa romanent són nuls o molt reduïts,
per tant es podria considerar aquest sistema en
àrees forestals especialment sensibles.
Es poden fer de forma artesanal i/o construir a partir de materials ja emprats.
Article elaborat en el context del projecte:

36,0
25

14 (sense
complements)

Desavantatges i consideracions:
Potencialment és un sistema perillós, ja que en el
moment que s’introdueix el tronc/trossa a la línia
és difícil aturar-la abans de que arribi al punt de
descàrrega.
Es requereix una planificació acurada per identificar la ubicació ideal de la línia de desembosc en
termes de pendent, inclinació, etc.
El treball qualificat és necessari per a un ús eficient
del sistema i per a la prevenció d’accidents.
La tallada ha d’anar relacionada amb les línies de
canals.
Els operaris han de poder treballar les trosses manualment des del punt de concentració/tall fins la
línia de desembosc.
Nota: és de remarcar que a Catalunya aquest sistema
s’ha emprat en diverses vegades, una d’elles l’any passat
a Alta Garrotxa, a través d’una prova pilot organitzada pel
Consorci de l’Alta Garrotxa.
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La gran estafa

de l'escalfament global
A

ixí de contundent va
ser el títol d’un impactant documental
emès per primera vegada la
primavera del 2008 al canal 4 de la televisió britànica
i que altres cadenes i mitjans
han anat recuperant posteriorment (www.youtube.com/
David Montserrat
watch?v=NWmMOoyCNYs).
Venia a ser la reacció contra
Doctor en geografia el famós documental “Una
veritat incòmode” d’Al Gore,
aparegut quinze mesos abans, però sense mitjans
per a una repercussió mediàtica semblant. No obstant a internet sí que podeu trobar una lluita dels
anomenats negacionistes (calculeu menys del 5% de
la comunitat científica) i dels seus seguidors que no
creuen en l’escalfament global i encara menys que sigui degut a l’increment del CO2 d’origen antròpic. Les
seves teories no són ben rebudes dins la comunitat
científica que sovint en veten la presència en les publicacions científiques. Per exemple, el 2011, Kirkby,
J. et al. aconseguiren publicar al número 476 de la
revista Nature els resultats d’un experiment anomenat CLOUD, dut a terme pel CERN (Organització
Europea per a la Recerca Nuclear), que venia a confirmar la hipòtesi del físic danès Svensmark qui cinc
anys abans havia aconseguit, finalment, publicar que
els rajos còsmics poden afavorir la formació dels núvols. El problema és que, de retruc, aquesta connexió
afavoria la hipòtesi de les influències astronòmiques
en el clima i podia usar-se en detriment del paper
del CO2. Per a no afavorir-ho, en la versió impresa

de Nature no apareix el gràfic que més explícitament
mostra aquesta potencialitat dels rajos còsmics. I en
la versió digital, on no hi ha excuses de limitacions
d’espai, el gràfic apareix ben amagat dins d’un enllaç
anomenat informació complementària.
Aquest exemple és paradigmàtic d’una certa perversió del discurs científic intentant ocultar allò que pot
fer trontollar els postulats oficials. Però igualment
malintencionada pot ser l’actitud dels negacionistes
agafant la part pel tot quan la complexitat del sistema climàtic no ho permet. Repassem sinó alguns dels
seus arguments:
(1) l’augment de temperatura és sobretot durant la
primera meitat del segle XX i pràcticament no ha
continuat després del 1998; (2) la temperatura sempre ha oscil·lat i els cicles solars són els que determinen, a la llarga, la temperatura del planeta; (3) la
relació entre temperatura i CO2 encara no es coneix
del tot; (4) els models climàtics no són exactes i
es demostra perquè no saben reproduir en precisió
el clima del passat; (5) el canvi climàtic serveix per
donar diners als seus investigadors i gestors alhora
que servirà d’excusa per evitar el desenvolupament
industrial dels països pobres; (6) el canvi climàtic, ben
mirat, té conseqüències positives com ara evitar que
caiguem en una imminent glaciació.
Assumint que és impossible desgranar aquí rèpliques
extenses a cadascun dels arguments, proposem donar una pinzellada de cadascun seguint la numeració
anterior:
1

L’acumulació antròpica de CO2 s’inicia abans de
la revolució industrial afavorida per l’expansió de
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l’agricultura i la desforestació. Els símptomes de
desacceleració es van atribuir a la possibilitat que
els oceans estiguessin absorbint part de l’escalfament no registrat. S’esperava un posterior repunt
de les temperatures quan aquest efecte disminuís
i, efectivament, sense anar més lluny, els dos darrers anys han estat no només rècords consecutius
sinó destacats respecte tot el registre instrumental previ.
2

3

4

Que l’equilibri energètic del planeta hagi estat variant seguint cicles astronòmics, canvis en la composició de l’atmosfera, en la distribució d’oceans i
continents, etc., no nega la capacitat de la humanitat per interferir en aquests cicles naturals, sinó
tot el contrari, demostra que el clima és sensible
a canvis globals com el que ara estem induint. Per
cert, és cert que disminucions de l’activitat solar
poden refredar el planeta, però resulta que fa anys
que tenim un cicle a la baixa i seguim guanyant
temperatura.
Tant és així que sembla que durant les glaciacions
és el CO2 qui va seguint les variacions de la temperatura i no a la inversa. Però això no fa més que
agreujar l’escenari ja que implica que el CO2 acaba
reforçant l’impuls tèrmic inicial, afavorint el refredament quan baixa, però accelerant l’escalfament
quan puja.
Hi poden haver errors en els registres, o derivats
de la simplificació del models, o en els càlculs
dels forçaments energètics, o en les interaccions
entre factors... però està demostrat que cada vegada són menors. Actualment es considera clau
reconstruir el paper dels oceans per dues raons fonamentals: Primer, perquè acumulen més del 90%
de l’escalfament global, dada lògica si pensem

que la hidrosfera és una massa molt més gran que
l’atmosfera i molt més permeable que la litosfera.
Segon, perquè se sap que l’oceà ha estat clau en
el cicle del carboni durant les glaciacions, no tant
pels canvis de l’activitat biològica induïts a l’inici
del refredament, sinó per la variació de la ventilació de les aigües profundes quan s’incrementa el
gel marí, la qual cosa crea una estratificació tèrmica de l’aigua fent que el carboni que precipita
no pugui tornar a la superfície ni a l’atmosfera. I,
com avançàvem abans, diversos indicis indiquen
una tendència preocupant dels oceans a disminuir
la seva capacitat d’emmagatzemar carboni.
5

I els altres acusen als negacionistes d’estar comprats per petroleres o governs poc sensibles o optimistes amb les conseqüències del canvi climàtic.
I també hi ha qui intenta veure-hi una oportunitat
de demostrar que un desenvolupament alternatiu
sostenible és viable.

6

Tindrem la sort que l’escalfament antròpic compensarà exactament la propera glaciació i alhora
no desencadenarà abans cap altre procés menys
desitjable?

Tot i que la ciència encara no ha pogut explicar
completament el complex engranatge del clima, és
inqüestionable que som els principals responsables
del canvi global que l’està modificant. Seria molt imprudent esperar que la ciència resolgui tots els aspectes del canvi climàtic abans de prendre mesures
més dràstiques que les actuals. Llegia algun negacionista dient que la Terra ha suportat concentracions
de CO2 molt superiors a les actuals i aquí segueix.
Efectivament, però és que el que està en joc no és
la continuïtat del planeta a la llarga sinó la nostra
manera de ser-hi presents a la curta.

L’experiment CLOUD mostrant
que partícules subatòmiques de
l’espai profund podrien influir en
la formació de núvols introdueix
nous forçaments en elements
del nostre cel quotidià, encara
insuficientment explicats, i esdevé un bon exemple de com la
pròpia complexitat del sistema
climàtic afavoreix la controvèrsia científica.
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La modelització dels recursos micològics:

eina per predir

la producció i diversitat
de bolets a Catalunya
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Dr. Enginyer de
Forests. Investigador del CTFC

Sergio de Miguel

José Antonio
Bonet
Dr. Enginyer
Dr. Enginyer de
de Forests.
Forests. Professor
Investigador Marie de la UdL
Sklodowska-Curie
a la UdL

D

esprés de l’estiu, arriba la tardor i amb ella
una multitud de productes forestals no fusters que ens aporta el bosc: nabius, aranyons, gerds, mores, maduixes, …. i per descomptat
els tan esperats bolets. Els canvis importants pel que
fa a les temperatures, les pluviometries, les hores
de llum i les relacions que s’estableixen entre els
fongs i les plantes, fan que aquesta estació sigui la
més important pel que fa a la fructificació de bolets,
encara que no sigui la única. Per exemple, a la primavera fructifiquen nombroses espècies de bolets,
com els bolets de neu, moixernons, ceps, etc., però
en general en menor quantitat que durant la tardor.

La producció de bolets varia dràsticament segons
els anys (Figura 1) a causa de la variació en els
principals factors ambientals que determinen la
durada de la fructificació i la freqüència d’aparició dels bolets (Alday i col., 2017a; Boddy i col.,
2014). El clima és el factor més important, ja que
la precipitació i la temperatura (i la seva relació) té
un impacte important en la fenologia, producció i
diversitat d’espècies de bolets (Bonet i col., 2012;
Taye i col., 2016; Alday i col., 2017b). No obstant
això, l’efecte del clima sobre la productivitat de
bolets es modula també per l’efecte combinat de
les característiques del lloc, del sòl i l’estructura de l’ecosistema forestal (Martínez-Peña i col.,
2012; de-Miguel i col., 2014).

Figura 1. Variabilitat interanual de la producció de
bolets a les pinedes de Catalunya.

Aquesta gran quantitat de factors associats a la
producció de bolets i la seva interrelació dificulta
donar recomanacions clares de gestió micosilvícola que permetin maximitzar la producció d’una
determinada espècie o grup d’espècies.

Fotografia 1. Ou de reig en bosc mixt d’alzina, alzina
surera i pi pinyer al Montnegre (Autor: Josep M. Tusell)

No obstant això, les tècniques de modelització són
una eina molt valuosa per identificar els factors
més rellevants per predir la producció de bolets.
En aquest sentit, estudis recents de modelització
(de-Miguel i col., 2014; Primicia i col., 2016; Taye i
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col., 2016; Alday i col., 2017b; Karavani i col., 2017)
permeten començar a fer pronòstics de producció a
partir de la informació de les característiques del lloc,
els pronòstics meteorològics estacionals, tenint en
compte igualment altres factors com ara el canvi climàtic. Mitjançant aquests models de producció, per
exemple, es pot començar a estimar les conseqüències derivades del canvi climàtic sobre la producció de
bolets a Catalunya i en conseqüència, intentar minimitzar-les a través de la gestió micosilvícola.

Fotografia 2. Pinetell en bosc de Picea al Massís del
Jura - França (Autor: Josep M. Tusell)

La gestió forestal, a través de les aclarides, permet regular el microclima del rodal, regular la competència
per aigua, llum i nutrients entre els arbres, controlar
la densitat de les masses forestals i afavorir el creixement i desenvolupament d’un grup d’arbres selectes,
controlar la productivitat del lloc, controlar la composició de la massa forestal, i alterar les condicions
ambientals per afavorir o propiciar el procés de reproducció natural de la massa forestal. Així, s’ha comprovat que baixes intensitats d’aclarides afavoreixen
la producció de rovellons, mentre que reduccions elevades de l’àrea basal han evidenciat un efecte negatiu sobre la producció d’aquesta espècie. Les aclarides
amb una intensitat al voltant dels 10-15 m2 ha-1 de
l’àrea basal semblen les més convenients per garantir
un màxim de producció.
Una altra aplicació de la modelització a curt termini
és la previsió de la producció de bolets a l’inici de
la temporada micològica. Sobre la base de pronòstics meteorològics estacionals és possible estimar la
producció futura de bolets de la campanya en curs,
tenint en compte l’error associat al model i l’error associat als pronòstics climàtics estacionals. En els últims anys, els errors associats als pronòstics climàtics
estacionals han sigut importants repercutint significativament en la previsió anual de la producció de
bolets. No obstant això, s’ha mantingut la tendència
de la predicció realitzada.

Previsió de la producció de bolets a
Catalunya per al 2017
La calor intensa i la sequera dels mesos de juny, juliol i agost han fet que la temporada de bolets comenci més tard del que és habitual al Pirineu (20
dies de retard). A dia d’avui (14 de setembre de
2017), la temporada de bolets 2017 ha començat
molt tímidament en algunes comarques catalanes,
principalment en alguns indrets del Pirineu, on és
difícil trobar-ne. A la resta de Catalunya, a excepcions d’alguns punts molt concrets, la temporada
encara no ha començat. Caldrà esperar l’arribada de
les esperades pluges del mes de setembre perquè els
bolets comencin a fructificar.
Tenint en compte els pronòstics climàtics estacionals, que preveuen una tardor una mica més càlida
i amb una pluviometria normal o poc inferior a la
mitjana, s’espera que la campanya de bolets 2017
sigui similar o un xic millor a la mitjana dels darrers
20 anys, estimada en 60 kg/ha de bolets a l’any del
conjunt d’espècies, tant comestibles com no (73.000
t de bolets a tot Catalunya), i similar a la campanya
de l’any passat. La producció real de bolets variarà en funció de la distribució de les pluges, de com
siguin d’espaiades, de les temperatures i del vent,
de manera que no totes les comarques tindran les
mateixes produccions. De fet, hi ha gran variabilitat
de produccions depenent del tipus de bosc o ecosistema forestal. Així, per exemple, els boscos de pi roig
són els que presenten una major producció, amb
mitjanes de 100 kg/ha/any, mentre que els boscos
de pinassa poden arribar a 70 kg/ha/any i els de pi
blanc a 45 kg/ha/any. No obstant això, es registren
anys on la producció es pot arribar a triplicar (Alday
i col., 2017a).
Des del CTFC volem recordar que aquestes dades són
estimacions de les produccions, resultat de models
matemàtics de producció de bolets obtinguts després de 20 anys de mostrejos micològics en parcel·
les permanents distribuïdes pels boscos catalans, i
d’informació meteorològica recollida en cadascuna
de les parcel·les durant tot aquest període. Aquests
models tenen en compte la variabilitat en la producció de bolets que hi ha entre els diferents tipus
de bosc i la disponibilitat d’aigua que hi haurà durant la campanya de bolets (juliol, agost, setembre,
octubre i novembre). Per conèixer la disponibilitat
d’aigua, clau perquè s’acompleixin les previsions de
producció, ens hem basat en els pronòstics climàtics
estacionals proporcionats per NOAA (http://www.
cpc.ncep.noaa.gov/).
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Estudi de l'afectació del corc (Coraebus undatus)

a les pannes de suro

Objectiu

Determinar el grau d’afectació
anual pel corc del suro sobre
la base del nombre de galeries
existents en els diferents anys
de la panna de suro.

140

Galeries

120
100
80
60

Materials i metodologia

40

S’han utilitzat pannes de suro
(qualitat rebuig) del pati del
Enginyer de Forests Grup Amorim a Cassà de la SelResponsable Tècnic va. Tot el suro utilitzat té el seu
del CFC
origen en una mateixa finca,
“Can Mulà” al terme municipal
de Maçanet de Cabrenys (zona surera de l’Alt Empordà). Prèviament al recompte de galeries, les pannes
han estat bullides.
Josep M. Tusell
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Figura 1. Nombre de galeries de corc per a cada any de
creixement del suro, en les pannes on se’ls ha realitzat
un tall transversal i en les que se’ls ha realitzat un tall
longitudinal.

En total s’han estudiat 650 pannes de suro, de les
quals 400 d’elles (62%) se’ls va realitzar un tall transversal per localitzar les galeries de corc per a cada any
de la panna (dia 22/04/2017-Francesc Pla i Enric Casellas). A les 250 panes restants (38%), se’ls va realitzar un tall longitudinal amb el mateix objectiu (dia
24/04/2017-Francesc Pla i Josep Casellas -parcial-).

El nivell d’afectació es manté constant en nivells màxims a partir de l’any 3 i fins a l’any 10-11 que comença a baixar el nombre de galeries.
L’any 16 és el que té menys atacs, encara que també és
veritat que poques pannes tenen torns de 16 anys. Per
tant, la reducció del nombre de galeries pot estar lligat
a la menor presència de pannes amb torns de 16 anys.

Per cada any de creixement del suro en la panna, s’ha
tingut en compte l’existència o inexistència de galeries.

L’any 17 de la gràfica realment correspon a tots els
anys a partir del 16 i fins a l’any de la lleva (diversos
anys). Per tant, es tracta del nombre de galeries de diferents anys (sense saber quants).

Resultats i anàlisi

En el primer any de creixement de la panna de suro no
s’ha detectat cap galeria. Lluny de determinar que en
el primer any no hi ha entrades de corc, aquest resultat
pot ser degut al fet que en el primer creixement és difícil de determinar la presència o no de galeries (Taula
1 i Figura 1).

Pel que fa al nombre de galeries per panna, més del
80% de les pannes presenten entre 1 i 3 galeries i el
8% presenten 4 galeries. El màxim de galeries per panna és de 13 (Taula 2).

Taula 1. Nombre de galeries de corc per a cada any de creixement del suro, en les pannes on se’ls ha realitzat un tall
transversal i en les que se’ls ha realitzat un tall longitudinal.

Núm.
galeries

Any
Tall transversal
Tall longitudinal
Tall transversal +
longitudinal

4
75
50

5
68
46

6
66
48

1
0
0

2
27
27

3
84
48

7
73
56

8
71
56

9
68
64

10
71
44

11
63
53

12
49
47

13
44
37

14
44
24

15
42
23

16 >16
19 45
14 24

0

54

132 125 114 114 129 127 132 115 116

96

81

68

65

33

69

Taula 2. Nombre de pannes en funció del nombre de galeries trobades
Galeries
Núm. pannes
Percentatge (%)

0
22
3,4

1
144
22,2

2
233
35,8

3
149
22,9

4
54
8,3

5
24
3,7

15

Any

6
8
1,2

7
12
1,8

8
1
0,2

9
2
0,3

10
0
0,0

11
0
0,0

12
0
0,0

13
1
0,2

Total
650
100%

16

17

Feu la vostra comanda per
a la campanya 2017-2018.

