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números que fins ara només teníem en format paper 
i publicar-los al nostre web. D’aquesta manera posem 
a l’abast del conjunt de socis i  sòcies i persones in-
teressades en el sector forestal, una hemeroteca que 
esperem que trobeu útil i interessant.

L’article de l’equip redactor de la revista i el de l’amic i 
company Miquel Macià, silvicultor, soci i professional 
de la comunicació que fa més de vint anys que col·la-
bora amb nosaltres, són un recordatori de la trajec-
tòria i de l’evolució que ha fet la revista. Una mirada 
enrere que ajuda a fer-nos a la idea de l’esforç, el 
compromís i la il·lusió de les moltes persones que han 
col·laborat i que encara avui col·laboren amb la revis-
ta. Una col·laboració sovint  desinteressada i que des 
d’aquí volem agrair molt sincerament.

Com explica en Miquel, un dels protagonistes d’aques-
ta història, el valor de la revista és doble doncs, al 
marge d’informar i comunicar, serveix de vincle i de 
lligam per tot el col·lectiu forestal. Compartir inqui-
etuds, preocupacions, propostes, il·lusions, ambicions 
i un llarg etcètera de coses, fa que per a molts de 
nosaltres la revista sigui quelcom més que un canal 
de comunicació. Entre altres, el seu article recorda 
a l’Emili Garolera, soci fundador, president honorari 
i ànima del Consorci Forestal, destacant que la pri-

mb aquesta revista 
fem un recordatori a 
la tasca de comuni-

cació que ha dut a terme la 
nostra associació en els dar-
rers trenta-un anys, des de 
l’inici de la revista el 1991. 
Amb la publicació del número 
150 del Catalunya forestal ens 
va semblar una bona idea con-
vertir en format digital tots els 

A

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal  
de Catalunya

mera entrevista d’aquesta revista va ser a la seva 
persona i portava per títol “La inquietud i l’amor als 
boscos, les claus per saber viure tota una vida amb i 
per al bosc”. Tota una declaració d’intencions on es fa 
palesa una manera de viure i d’entendre el bosc, que 
molts compartim.

Aprofitant aquesta visió retrospectiva que hem fet a 
través d’aquest número, aprofito també per demanar 
més implicació i esforç per part de les diferents ad-
ministracions en temes de comunicació i d’educació 
forestal. Tot i que la desconnexió entre la cultura ur-
bana i la rural fa evident i, fins a cert punt, compren-
sible una visió parcial (sovint l’anomenem “urbana”) 
de la realitat del sector forestal, és una contradicció 
que en un escenari de crisi energètica i ambiental 
com el que hem d’afrontar, encara no s’entengui el 
sector primari com un soci i com un aliat indispen-
sable per a la conservació i millora del nostre entorn. 
Especialment de l’entorn forestal, on l’abandonament 
de la gestió és el principal problema que cal abordar 
per fer front, entre altres, al risc d’incendis catastrò-
fics i a la pèrdua de biodiversitat.

El Pla General Forestal 2014-24 ja senyalava la man-
ca de comunicació entre els agents i vers la socie-
tat com una de les debilitats del conjunt del sector 
i preveia un import de 15M€ per invertir en comu-
nicació. Més endavant,  l’Agenda Forestal 2020 – 25 
apuntava com a prioritats impulsar una “Campanya 
de divulgació, transferència i d’educació” per explicar 
i per donar a conèixer al conjunt de la societat la 
realitat i la importància de la gestió forestal. L’agost 
de l’any passat, la consellera Jordà va reiterar aquest 
compromís davant el conjunt del sector. Esperem que 
ben aviat es faci realitat. Per la nostra part, un cop 
més, hem traslladat a la directora de boscos la nostra 
voluntat de col·laborar en aquesta tasca.

Del 15 de març al 15 d’octubre resta prohibit fer foc en els terrenys forestals i en la franja de 500 
metres que els envolta, excepte autorització expressa i excepcional del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural. Per a obtenir aquest permís, cal que la persona ho sol·liciti per escrit i registri 
l’imprès. 

 Tauler d’avisos

150 números de comunicació forestal



catalunyaforestal
1r trimestre de 2022

5 article de fons

150 números

“

”

 de Catalunya Forestal
amb la il·lusió dels inicis

ELS INICIS DE LA REVISTA
l darrer mes de de-
sembre veia la llum 
el Catalunya Forestal 

número 150. Un número i una 

Fotografia 1. Sr. Pere Campeny, 
primer secretari general del CFC.

Universitat de Lleida. I el 1996 neix el que ara co-
neixem com el Centre de Ciència i Tecnologia Fo-
restal de Catalunya (CTFC). Amb tot això, a nivell 
de Catalunya no existia cap publicació periòdica 
dedicada a l’actualitat i a la informació en temes 
forestals. 

A nivell estatal, hi havia quatre revistes relaciona-
des amb el món silvícola: Montes, Revista Forestal 
Española, Maquinària Forestal i Actualidad Forestal, 
però amb l’arribada d’internet, moltes d’aquestes 
van anar desapareixent. A dia d’avui només segueix 
publicant-se trimestralment MONTES, la revista del 
Col·legi d’Enginyers de Monts, amb una història de 
més de 100 anys.

Per facilitar la informació als socis i per iniciativa 
del que fou el primer secretari general entre 1958 
i 1993, el senyor Pere Campeny, des del 1983 el 
Consorci ja editava i distribuïa un butlletí o circu-
lar informativa, on principalment s’hi notificava 
l’actualitat del sector forestal, articles legislatius i 
jurídics, i la programació d’activitats del Consorci.

L’equip del 
Consorci Forestal 
de Catalunya

fita que considerem que no pot passar per alt doncs 
és una mostra de com una publicació que neix el 
1991, ha anat evolucionant i s’ha consolidat gràci-
es a l’esforç i a la il·lusió de molts socis, professio-
nals, col·laboradors i amics.

Per conèixer millor i per posar en valor el treball 
que suposa l’edició del Catalunya Forestal, hem 
volgut fer una mirada enrere per posar en context 
tant la iniciativa com altres activitats que responen 
a l’objectiu i al compromís del Consorci Forestal de 
divulgar i millorar la informació a nivell de sector.

Entre finals dels 80 i començaments dels 90, el sec-
tor forestal estava immers en un procés de canvis 
importants marcats entre altres per: l’assumpció de 
les competències forestals per part de la Generali-
tat de Catalunya amb l’aprovació de l’Estatut del 
1989, l’aprovació de la Llei 12/1985 d’Espais Natu-
rals, l’aprovació de la Llei 6/1988 forestal catalana 
i de la figura del Centre de la Propietat Forestal 
(1990) i la presa de consciència sobre la importàn-
cia de millorar el coneixement i la informació en 
tot el relatiu a la conservació del medi ambient i la 
gestió i millora dels boscos.

A nivell d’informació, formació i recerca centrada 
en l’àmbit forestal, estàvem a les beceroles, i sota 
la presidència i lideratge d’Emili Garolera, des del 
Consorci Forestal s’inicien: les Jornades Tècniques 
Silvícoles (1983 - inicialment anomenades de pri-
mavera),  la Jornada de Tardor i els viatges d’estu-
dis a altres països i regions. Tot plegat per donar 
una formació pràctica a socis (principalment) i a 
professionals. El 1988 neix el CREAF, el primer cen-
tre de recerca en temes d’ecologia que incorpora 
també professionals i tècnics que s’especialitzaran 
en l’àmbit forestal. L’any de les olimpíades (1992) 
comença el primer curs d’Enginyeria Forestal a la 

E

L’any 1983 el Consorci ofe-
reix, per primera vegada, 
un servei d’assessoria i as-
sistència  tècnica als seus 
afiliats a través de la circu-
lar informativa i d’atenció 
presencial a les cambres 
agràries de Sant Celoni,  
Granollers, Vic, Ripoll i al 
domicili d’Emili Garolera, 
soci honorari i president 
entre 1980 i 1987.

Però va ser al gener de 1991 
quan es va publicar el primer 
exemplar de la revista Cata-
lunya Forestal. Aquest pri-
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Els mitjans amb els que contava el Consorci en aquell 
moment sorprendrien, segurament, per com n’eren 
de precaris, doncs la revista es picava amb màquina 
d’escriure, ja que no es disposava d’ordinador, la cap-
çalera es feia manualment amb lletres de “calca” i els 
textos amb el format original es portaven a fotocopi-
ar sobre paper verd a la impremta. Com es deia també 
al primer número: “L’objectiu d’aquest nou format de 
la periòdica circular ha estat amb l’afany de fer-lo 
més operatiu i trobadís entre els papers”.

El nou format s’inspirava en el butlletí que en aquell 
moment editava el Banc de Sabadell, entitat amb 
qui el Consorci Forestal va arribar a un acord de 

col·laboració que va fer possible 
el finançament de la revista als 
seus inicis. Vegeu un resum del 
primer pressupost per fer-vos a la 
idea dels canvis esdevinguts des 
d’aquell moment:

Pressupost primer Catalunya Fo-
restal:
72,31 pessetes/ud * 450 socis * 12 
butlletins l’any = 390.420 pessetes 
+ 12% IVA
Amb el temps, el Catalunya Fores-
tal va anar ampliant i consolidant 
continguts i col·laboracions. Des 
d’aquí volem fer un recordatori i 
un agraïment al que fou el primer 
col·laborador extern, el Sr. Ignasi 
de Ribot, amic, soci i assessor ju-
rídic del Consorci, que aportava el 
seu coneixement en temes legals 
vinculats al sector forestal. 

Catalunya Forestal és i ha 
estat un altaveu potent molt 
valorat pels lectors
La revista és segurament el canal 
de comunicació més consolidat a 
nivell d’associació i és també un 
document imprescindible per se-
guir l’evolució de la nostra asso-
ciació. Per l’interès que pot tenir 
per a molts socis i amics i seguint 
amb l’esforç que fem sempre en 
temes de comunicació, hem di-
gitalitzat tots els exemplars i els 
hem publicat al web del Consorci: 
www.forestal.cat/web/revista/nu-
meros

mer número (veure fotografia 2) contenia un article 
d’opinió tramès des del Consorci “Sense forestals, pot 
haver-hi bosc?”, on es posava en valor la funció i la 
necessitat de la silvicultura als boscos...

Fotografia 2. Primer número de la revista Catalunya Forestal. Any 1991.

“...deixant peu als propietaris i experts del sector 
a poder restablir la productivitat dels boscos, 
sobretot en aquells espais protegits pels Parcs 
Naturals on, en un principi, només s’hi pretenia 
conservar les masses, sense tenir una gestió in-
tegrada a la propietat i al sector productor de 
fusta, llenyes i altres productes forestals. 
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Fotografia 3. Viatge d’Estudis al Parc Nacional Nahuel Huapi (Re-
pública Argentina).

Fotografia 4. Viatge d’Estudis a Mèxic l’any 2002.

Navegant per aquesta nova hemeroteca que posem 
a disposició de tothom, es troben nombrosos detalls 
sobre fites que hem aconseguit al llarg d’aquests 
trenta-un anys. 

L’any 1992, el Consorci Forestal va impulsar la cons-
titució de la taula de preus de la fusta de Vic, on hi 
van assistir com a representants Emili Garolera Bohils 
i Miquel Serra Rovira. La taula de preus de la llotja 
de Vic va ser la primera en tot l’estat en cotitzar pels 
productes forestals. Actualment i juntament amb la 
llotja de Girona, són les úniques llotges de preus fo-
restals que existeixen a nivell estatal.

En el seu moment, la revista tenia un paper clau en la 
publicació i divulgació d’actes i jornades programa-
des pel Consorci Forestal. Una activitat especialment 
senyalada eren els Viatges Tècnics Forestals coneguts 
amb el nom de Viatges d’Estudis, on tant propietaris 
com professionals del sector hi podien participar. El 
seu objectiu era visitar totes aquelles zones amb un 
interès silvícola, així com conèixer les indústries de 
la fusta, veure costums i mètodes d’aprofitament de 
cada zona. Eren viatges no comercials, fets a mida, 
que no seguien els itineraris turístics tradicionals, 
sinó que es visitaven zones recòndites, però amb un 
marcat interès forestal (Xile/Argentina, Mèxic, Mar-
roc, Txecoslovàquia, Toscana Italiana, Còrsega, Bèl-
gica, Àustria, Iugoslàvia, Alsàcia-Lorena, Aquitània, 
Polònia, Hongria, Itàlia, Rússia i Suècia) i que com-
portaven un aprenentatge i un cúmul d’experiències 
no sempre a l‘abast de tothom.

L’any 1992 es va aprovar la normativa del Pla d’Espais 
d’Interès Natural. Una aposta ambiciosa en temes de 
conservació, però que no tenia en compte la necessi-
tat de recolzar l’activitat forestal veient-se, a la pràc-
tica, més com un escull que no com un recolzament 
a nivell de silvicultors implicats en la gestió i millora 
de llurs finques. Això va portar al Consorci a desenvo-
lupar una intensa activitat tant a nivell institucional, 
com de debat intern per assolir millores del tracta-
ment de l’activitat forestal en les zones declarades.

“

“

“

Al marge de les taules de Vic i de Girona, els 
preus ja es facilitaven mitjançant una circular 
informativa des del 1948.

Margarita Rovira, responsable d’administració 
del Consorci Forestal, “els dilluns des dels baixos 
de l’edifici on ara hi ha la seu del Consorci Fores-
tal, oferia atenció a totes les consultes respecte 
el CPF, explicant-lo i animant els socis propieta-
ris a inscriure-s’hi i a fer el PTGMF, tot donant-los 
a conèixer els avantatges que n’obtindrien”. 

La revista ha estat el mitjà més fàcil per compar-
tir els viatges d’estudis i altra informació de ca-
ràcter tècnic que hem considerat especialment 
rellevant pels socis.

Des de l’aprovació de la Llei 6/88 forestal de Catalu-
nya, una prioritat del Consorci va ser la creació del 
Centre de la Propietat Forestal. Un model d’adminis-
tració que encara avui en dia es considera innovador 
i que dona veu i que fa possible la participació dels 
titulars dels terrenys en les decisions que afecten a la 
seva gestió. Tot i així, els inicis no van ser gens fàcils 
doncs molts de dins la mateixa administració espera-
ven que el vaixell fes aigües. Això va portar a que el 
Consorci s’impliqués a tots nivells per recolzar el CPF. 
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Al marge de nombroses reunions, taules rodones i 
xerrades per tenir informats als propietaris afectats, 
des del Consorci Forestal (CFC), a través de la revista 
i a petició dels socis, es va facilitar un model d’al·le-
gacions on els propietaris només havien d’adherir-se.

Per altra banda, un dels objectius del CFC,  com s’ha 
vist reflectit a les revistes al llarg del temps, ha estat 
donar veu als propietaris – silvicultors i defensar llurs 
interessos. L’atenció que es va donar al contenciós 
contra la Generalitat sobre el reglament del Parc Na-
tural del Montseny, redactat per l’assessor jurídic del 
CFC, el Sr. Ignasi de Ribot, el 1992, n’és una bona 
mostra. El motiu principal fou el fet que el nou Decret 
deixava de banda la representació dels propietaris de 
terrenys afectats per la declaració del Parc dels nous 
òrgans de gestió. Sembla que no passi el temps! Cal 
dir que l’any 1994 el TSJC va donar la raó al Consorci, 
tot i que no ha estat fins al 2021 que s’ha aprovat un 

Fotografia 5. Publicació del naixement de la Cooperativa Forestal 
l’any 1996 (Revista CF núm. 36).

nou decret que sí incorpora als 
titulars dels terrenys a l’òrgan 
responsable de la gestió. A la 
revista trobareu el recurs sencer 
elaborat per Ignasi de Ribot, així 
com totes les notícies relaciona-
des amb el procés. 

A mesura que anava creixent el 
Consorci, i aprofitant la publi-
cació número 50, es va decidir 
modificar el format. Aquest nou 
acabat era més semblant a un 
diari i es va optar per moder-
nitzar-lo i incorporar-hi color 
i imatges. El contingut, aquest 
cop amb una continuïtat simi-
lar en totes les publicacions, 
encapçalava la secció Editorial i 
un article extens sobre notícies 
d’actualitat. 

La revista també va ser un ele-
ment important quan el 1996 
el Consorci crea la Cooperativa 
Forestal per dotar-se d’un ins-
trument potent per donar recol-
zament als socis. La cooperativa 
va començar com una xarxa de 
tècnics, especialment tècnics de 
la primera generació d’enginyers 
forestals llicenciats a la Univer-
sitat de Lleida, que oferien unes 

hores a la setmana per donar assessorament a la 
propietat, tramitar ajuts forestals i elaborar plans de 
gestió. A través de la revista, es facilitaven els horaris 
d’atenció al públic de totes les oficines o espais on 
hi havia els tècnics, com també els ajuts de gestió 
forestal del moment (fotografia 5).

Navegant per la revista també podem trobar notícies 
destacades i esdeveniments senyalats en la història 
de les polítiques forestals tant a nivell Estatal com 
Europeu, en què el  Consorci Forestal de Catalunya va 
poder participar-hi activament. 

L’any 1993, després de molt temps de difícils nego-
ciacions, es va constituir la “Confederación de Orga-
nizaciones de Selvicultores de España (COSE)”, que 
aglutinava pràcticament totes les organitzacions de 
silvicultors existents a Espanya amb la finalitat de 
representar al sector forestal, tant a nivell nacional 
com comunitari. Josep M de Ribot, llavors president 
i actual soci honorari del Consorci, va ser nomenat 
vicepresident.
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Fotografia 6. Primera portada del nou format de revista. 

El número 36 de la revista, que va sortir el gener - 
febrer de 1996, es va fer ressò de la refundació de 
l’antic CCPF, el que avui en dia és l’organització que 
agrupa als propietaris forestals a nivell europeu: La 
Confederació Europea de Propietaris Forestals o CEPF 
(www.cepf-eu.org/). El Consorci Forestal va tenir un 
paper actiu en la constitució de la Confederació i 
en Joan Botey, silvicultor i soci del CFC, en va ser 
vice–president durant una bona colla d’anys. El ma-
teix any, a la revista es va publicar un article sobre 
l’assemblea General dels silvicultors europeus (CEPF) 
a Barcelona. A l’acte oficial, Isabel Tocino, Ministra 
de Medi Ambient en aquells temps, va reconèixer el 
dret dels silvicultors a ésser compensats per la des-
contaminació. 

L’any 2001, el Consorci va fer el salt a les noves tec-
nologies i va estrenar la seva pàgina web.  Una pà-
gina web 1.0 on es reproduïa part de  la informació 
de la revista. En aquell moment,  i fruit de la col·la-
boració amb JARC, el Catalunya Forestal s’enviava i 
es distribuïa com a “suplement” a la revista Món Ru-
ral. La revista del que avui és la segona organització 
agrària de Catalunya. 

El 2006, fruit del creixement de l’associació i de la 
voluntat d’ampliar els continguts i millorar-ne la 
presentació, es va fer un canvi important doblant el 
pressupost dedicat a la publicació i enviant-la com 
a revista independent (fotografia 6). La revista es va 
actualitzar donant-li un acabat en format revista, 
amb color i imatges, i  amb una estructura i con-
tinguts que encara es mantenen: opinió, article de 
fons, activitat  de l’entitat, ciència i tècnica i una en-
trevista vinculada habitualment al tema de fons. La 
millora i professionalització de la revista va portar a 
incorporar un nombre important de socis, sòcies i de 
col·laboradors externs als que, des d’aquestes línies, 
volem fer arribar el nostre més sincer agraïment. És 
gràcies a la col·laboració altruista de totes aquestes 
persones que la revista continua creixent i ha esde-
vingut una publicació de referència a nivell de sector.

En els darrers anys, a nivell d’organització i al marge 
de la revista, s’ha continuat fent un esforç de comu-
nicació a través de nous canals. El butlletí electrònic 
setmanal Inf@restal i la presència a  xarxes en són 
exemples clars. Tot i així, la revista continua sent 
l’element més important i el vincle de contacte més 
valorat entre el Consorci Forestal i els seus socis.  És 
per això que estem convençuts que la creació d’una 
hemeroteca amb l’historial de revistes serà una eina 
útil i atractiva per a molts de vosaltres. 
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Primera reunió del nou Consell Rector del Centre de la Propietat 
Forestal, amb el nomenament de la candidatura unitària UNITS 
PEL BOSC
El darrer 9 de març es va celebrar la primera reunió 
del nou Consell Rector del Centre de la Propietat 
Forestal (CPF), a la seu del Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural. 

Durant la reunió, presidida per la consellera d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa 
Jordà, es va escollir Manuel Busquet, representant 

La Confederació d’Organitzacions de Silvicultors d’Es-
panya (COSE) ha estat mereixedora de la Insígnia d’Or 
de l’Escola d’Enginyeria Agrària i Forestal (EIAF) de 
la Universitat de Lleó al Campus de Ponferrada. Per 
comunicar la decisió, des de la Universitat van en-
viar una nota breu a COSE on posaven l’accent en 
el seu compromís de treballar colze a colze amb el 
sector productor “És per a nosaltres un orgull formar 
professionals que treballen mà a mà amb els nostres 
silvicultors per millorar el sector, la societat i el nostre 
planeta”.

Francisco Carreño, amic, silvicultor i president de 
COSE i de PROFOMUR (l’associació de propietaris fo-
restals de Múrcia), va recollir la distinció el passat 18 

La Universitat de Lleó premia a les associacions forestals amb la 
Insígnia d’Or del Centre, per la seva tasca com a cuidadors dels 
boscos

de març al Campus de la Universitat. El lliurament 
de la Insígnia coincideix amb els 25 anys de l’inici de 
l’activitat del Centre en el marc d’un Acte Acadèmic 
i de Graduació que coincideix cada any amb la com-
memoració del Dia Internacional dels Boscos. 

COSE és l’organització professional forestal que de-
fensa i representa els interessos dels propietaris fo-
restals/silvicultors a tot l’Estat Espanyol, a Europa a 
través de la seva presència com a membre del CEPF 
(Confederació Europea de Propietaris Forestals) i al 
món a través d’IFFA (International Family Forest Alli-
ance). Com a membres fundadors, des del Consorci 
compartim l’alegria del conjunt de socis i professio-
nals que han fet possible aquest reconeixement.

de BOSCAT, com a nou vicepresident primer, per un 
període de dos anys i mig. Tal com ja es va concretar 
en el pacte de coalició, a partir d’aquest moment 
serà substituït per Josep Maria Saurí, representant 
del Consorci Forestal de Catalunya.

D’aquesta manera, han quedat nomenats vocals del 
Consell Rector Josep M. Saurí i Abella, propietari 
forestal del Vallès Oriental, silvicultor, ramader i 
representant del Consorci Forestal de Catalunya; 
Manuel Busquet i Arrufat,  propietari forestal del 
Bages, advocat i representant de BOSCAT; Marc 
Comalrena de Sobregrau i Esteve, enginyer forestal 
del Vallès Occidental i representant d’IACSI; Josep 
Rius i Prat, propietari forestal del Bages, ramader 
i representant de la UPC; Eduard de Ribot i Porta, 
propietari, enginyer forestal i silvicultor de la co-
marca de la Selva, membre de l’executiva del Con-
sorci Forestal de Catalunya i representant de JARC 
a la coalició.

La consellera Jordà va aprofitar l’ocasió per insistir 
en el seu compromís de treballar conjuntament amb 
el sector i de fer un esforç en comunicació per fer 
veure la necessitat de la gestió forestal per  fer front 
al repte del canvi climàtic i de la crisi ambiental.
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El Grup Operatiu Pinea, amb la Cooperativa Fores-
tal com a sòcia del projecte, va celebrar el passat 
10 de març la primera jornada de treball a l’IRTA de 
Caldes de Montbui. Durant la jornada es van visitar 
diferents plantacions experimentals de la finca de 
Torre Marimon, on s’estan duent a terme estudis so-
bre l’afectació del Leptoglossus en la producció de 
pinyes, i també es va avaluar la resposta en arbres 
empeltats.

La segona part va servir  perquè els socis exposessin 
l’evolució dels diferents treballs que s’estan duent a 
terme, en el marc del Grup Operatiu, amb la vista 
posada al simposi que se celebrarà a principi de juny 
a Valladolid. Des que es va començar a treballar en 
diferents línies per la lluita i el control del Lepto-
glossus, volem destacar el gran pas endavant que ha 
suposat l’aprovació, per part del ministeri, dels trac-
taments amb Deltametrin, un producte per controlar 
la plaga en plantacions.

El Grup Operatiu Pinea presenta els seus avenços i prepara un 
simposi per avaluar resultats

El 14 de desembre es va celebrar a Madrid l’assem-
blea anual de la Confederació d’Organitzacions de 
Silvicultors de l’Estat espanyol (COSE), entitat de la 
qual el Consorci Forestal de Catalunya n’és soci fun-
dador i en la que, històricament, hi tenim un  paper 
molt actiu.

Del resultat de la trobada volem destacar la presen-

COSE aposta per la millora de la fiscalitat com a eina per impulsar 
la gestió del bosc

tació de la proposta de millora de la fiscalitat fores-
tal. Una proposta impulsada el 2013 pel Consorci 
Forestal i per l’Associació Forestal de Galícia, i que 
des de COSE s’està revisant, a proposta del Secretari 
d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, per després 
presentar-la al Ministeri a través de la  Plataforma 
‘Juntos por los Bosques’.

El darrer mes de febrer es va reunir el Comitè d’ex-
perts del projecte Quality Pinea. Des d’aquestes línies 
volem felicitar a tots els participants i col·laboradors 
del projecte doncs, tot i els molts imprevistos que ens 
hem trobat, considerem que ha estat un èxit i que 
s’han assolit bona part dels objectius.

Us animem a visitar el web del projecte (https://ca.
qualitypinea.eu/livrables) on trobareu nou material, 
com l’estudi econòmic del cultiu, i manuals i direc-
trius de gestió a l’àmbit #POCTEFA (Catalunya i Pi-
rineus Orientals).

El projecte Quality Pinea finalitza després de constatar l’interès 
per les plantacions de pinyer i el potencial de la producció de pinyó

Un altre pas endavant de la trobada va ser l’aprova-
ció del pla de comunicació del projecte. Un treball 
que busca donar visibilitat al potencial i a l’interès 
comercial del pinyó mediterrani i que parteix d’un 
plantejament del tot creatiu i original per arribar al 
públic general amb un pressupost força modest. 
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Els arbres plantats pel silvicultors catalans el 2021 equivalen a la 
superfície de dos camps de futbol cada setmana
A través de la Cooperativa Forestal, durant la cam-
panya 2020-21, vam subministrar als socis 77.282 
arbres que s’han plantat a les respectives finques. 
Les plantacions s’han concentrat en coníferes de 
creixement ràpid de les varietats radiata i douglas. 
Aquests arbres, repartits en gairebé 97 hectàrees a 
raó d’uns 800 exemplars per hectàrea, equivalen a 
plantar la superfície de dos camps de futbol cada 
setmana, en la que ha estat una de les campanyes 
més productives dels darrers anys.

El Consorci Forestal de Catalunya suma al seu 
conjunt de socis a l’Associació de Propietaris 
Forestals de Cadí-Moixeró. Amb la incorporació 
d’aquesta entitat de propietaris de finques rústiques 
i boscos del Parc Natural del Cadí-Moixeró, es 
reforça el compromís del Consorci amb la defensa 
dels drets de la propietat forestal. Un repte que és 
especialment important en un moment en què, a 
nivell de UE, hi ha un important debat sobre un 
gran nombre de polítiques que afecten al bosc i 
en què, a nivell català, s’està desenvolupant una 
quantitat destacada d’iniciatives de conservació 
que parteixen de la desconfiança vers els gestors 
del  territori i que rebutgen la necessitat de 
recuperar l’economia del bosc per fer possible la 
seva gestió.

L’Associació de Propietaris Forestals del Cadí-Moixeró s’adhereix 
al Consorci Forestal

Al llarg del seu cicle de vida aquests arbres 
absorbiran més de 50.000 tones de CO2 que no 
aniran a l’atmosfera, contribuint d’aquesta manera 
a retirar una bona quantitat de gasos causants de 
l’escalfament del planeta que l’activitat humana 
envia a l’atmosfera cada any. 

De cara a la propera campanya 2022-23, poseu-
vos en contacte amb la cooperativa per a més 
informació.
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www.instagram.com/consorciforestal

A través d’una selecció de fotografies us explicarem l’actualitat de 
l’entitat i del sector forestal, així com la dels projectes que duem a 
terme amb altres institucions col·laboradores. 

Visiteu-nos a l’insta! Esperem que us agradi!

Nou perfil d’Instagram 
del Consorci Forestal

Com ja vam explicar, el mes d’abril de l’any passat, 
set de les principals organitzacions de propietaris 
forestals catalanes, amb el Consorci Forestal de 
Catalunya al capdavant, vam interposar de manera 
conjunta un recurs contenciós administratiu contra 
el Pla de protecció del medi natural i del paisatge 
de l’Alta Garrotxa. Tal com vam manifestar al nou 
director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural, Marc Vilahur, la principal reivindicació és 
la negativa de l’autoritat ambiental a incorporar 
als titulars dels terrenys als òrgans de govern de 
l’espai.

A la primera reunió de treball que vam tenir amb el 
nou director, ens va traslladar un canvi d’actitud i el 
ferm compromís de donar un tomb a aquesta situa-
ció, així com de treballar per incorporar als titulars 
dels terrenys al conjunt d’òrgans de gestió dels es-
pais naturals  protegits. En resposta al nou tarannà 
de la Direcció General de Polítiques Ambientals, les 
set entitats demandants vam comunicar al Depar-
tament d’Acció Climàtica que deixem en suspens el 
contenciós a l’espera de veure com es va concretant 
aquest canvi.

El Departament d’Acció Climàtica es mostra obert a incorporar 
als titulars dels terrenys en la gestió de l’Espai Natural de l’Alta 
Garrotxa

De moment, hem començat a treballar en una taula 
de diàleg per abordar aquesta i d’altres problemàti-
ques. Des del Consorci Forestal reivindiquem la im-
plicació dels gestors i propietaris de les finques en 
les polítiques i les figures de conservació que afec-
ten la nostra activitat. Fer-ho és un compromís de 
l’Estratègia del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat 
de Catalunya i és imprescindible per evitar l’abús de 
normativa que es fa des del despatx i sense tenir en 
compte les necessitats de les persones i del territori.
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de les masies i cases rurals

La rehabilitació

egons el nomen-
clàtor del cens de 
població de 18601, 

a finals del segle XIX a Ca-
talunya hi havia un total 
de 19.465 masos, masies 
o cases de pagès (que s’hi 
relacionaven amb diferents 
noms). D’aquestes edifi-
cacions no sabem quantes 
n’hi ha de rehabilitades a 
data d’avui, però el futur 
que espera a les que no ho 
estan, és ben magre. A tall 
d’exemple ens remetem als 
debats preliminars de la 
nova Llei de territori que 

s’està elaborant des de l’any 2013, a on els seus 
promotors del llavors anomenat Departament de 
Territori i Sostenibilitat afirmaven categòricament: 
“En l’àmbit del reciclatge i millora del parc edificat 
existent en els espais oberts, hi ha qui es planteja la 
possibilitat de permetre usos no agraris ni d’interès 
públic en aquestes edificacions si es minimitza el 
seu impacte o es millora el paisatge. No està gens 
clar, en canvi, que sempre sigui vàlid el principi de 
la preexistència. La inclusió de ruïnes en els catà-
legs de masies i cases rurals ha de quedar fortament 
restringida.”2

Tot fa pensar que des de fa temps des del món urbà 
s’ha decidit que el món rural es conserva no to-
cant-lo, tal com va manifestar l’insigne jurista Enric 
Argullol quan, tot constatant que la nova llei d’ur-
banisme de 2002 era molt restrictiva respecte la 
possibilitat de fer noves construccions en el sòl no 
urbanitzable, ho justificava dient que es “parteix de 
la convicció que la colonització natural del territori 
ja havia arribat al seu fi.” 3  

Efectivament, fins a l’any 2002 la legislació urba-
nística feia possible construir edificis aïllats en el 
sòl no urbanitzable destinats a habitatge famili-

Jordi Salbanyà 

Advocat. 

Membre de la Junta 
de Govern del Consor-
ci Forestal de Cata-
lunya i del Consell de 
Protecció de la Natura

ar a on no existís la possibilitat de formació d’un 
nucli de població i per extensió, era permesa amb 
poques condicions la reconstrucció i rehabilitació 
de les masies i cases rurals preexistents. Però la 
Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme, va supo-
sar un nou paradigma, ja que a partir de la seva 
entrada en vigor només es va permetre reconstruir 
i rehabilitar les masies i cases rurals preexistents 
en comptades circumstàncies molt restrictives. A 
aquests efectes s’instituí la figura del Catàleg de 
masies que és el document que identifica les ma-
sies i cases que poden ser rehabilitades, mentre 
que les que no s’hi inclouen resten condemnades 
a la seva pèrdua definitiva (excepció feta de les 
que estiguessin essent utilitzades, que mantindrien 
aquesta possibilitat d’ús fins a arribar al punt de ser 
necessari la reconstrucció o rehabilitació). Val a dir 
que, amb caràcter excepcional, en la modificació 
de l’any 2014, es va preveure una tramitació pels 
supòsits en que el municipi no tingués aprovat el 
mencionat Catàleg que avui persisteix, però que és 
igual de restrictiva.

Altrament, aquella llei no definia què s’estén per 
rehabilitació o reconstrucció (ni tampoc què s’en-
tén per masia o per casa rural), només que s’hauria 
de respectar el volum edificat preexistent i la com-
posició volumètrica original prèviament determi-
nats; han estat els tribunals els que de manera molt 
restrictiva han acabat dient que “reconstruir una 
cosa, es tratar de reponer la edificación a su estado 
original, de la manera más fidedigna que sea posi-
ble, no levantar una edificación de nueva planta uti-
lizando modelos similares que puedan encontrarse 

S

i reconstrucció

1ESTEVE PALÓS, A. I VALLS FÍGOLS, M. (2010) “Masos, masies i cases 
de pagès a la Catalunya de 1860: una anàlisi espacial”. A: Treballs de la 
Societat Catalana de Geografia, núm. 69, p. 97-112.

2 https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_
urbanisme/10_processos_participatius/Llei_territori/docs/Inf_final_
versio-completa.pdf

3ARGULLOL MURGADAS, E. (2005) “El suelo no urbanizable”, A: 
Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña, Trayter  J. (dir.). Navarra: 
Ed. Aranzadi-Thomson, pàg. 121.
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En qualsevol cas, la regulació legal del Catàleg de 
masies és poc precisa, i des del 2002 fins ara no 
s’ha produït la seva esperada regulació reglamen-
tària, el que ha fet possible una greu indefensió a 
llurs persones propietàries. En aquest sentit, és pa-
radigmàtic que la mateixa exposició de motius de 
l’avantprojecte de llei de territori que es troba en 
estudi des de l’any 2013, reconegui aquesta inse-
guretat jurídica, tot dient que amb la nova llei “es 
vol limitar la discrecionalitat administrativa, i per 
tant la inseguretat jurídica, que sovint plantejava 
la tramitació dels actuals catàlegs o projectes de 
rehabilitació de masies i cases rurals amb criteris 
no sempre homogenis respecte a les construccions 
i masies susceptibles de recuperació.”5

Aquesta reflexió feta pels propis responsables 
d’elaborar les lleis urbanístiques, fou molt encerta-
da malgrat ser feta deu anys després de la llei del 
2002, i que deu anys més tard – i ja en portem vint- 
encara no s’hi ha posat remei. Malauradament, 
fruit d’aquesta discrecionalitat administrativa i la 
inseguretat jurídica conseqüent de la que ells par-
len, l’accés de les masies al Catàleg s’ha convertit 
en un escull moltes vegades insalvable per a moltes 
persones propietàries, i això ha propiciat malme-
tre un important patrimoni arquitectònic, cultural 
i històric del nostre país, de manera irreversible. Ja 
va essent hora de posar-hi remei abans no es mal-
meti del tot.

legal

en el entorno. La norma habilita a reconstruir, no a 
reproducir modelos de masías”4:  és a dir, s’ha des-
cartat definitivament la possibilitat de reconstruir 
masies que es trobin en un alt estat de degradació 
arquitectònica. 

L’actual marc legislatiu el constitueix el Decret Le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les modifica-
cions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
que en el seu art. 47 reprodueix allò que s’instituí 
l’any 2002 amb les modificacions introduïdes en els 
anys posteriors –la darrera de les quals ha entrat 
en vigor el passat dia 1 de gener-; això és, que es 
permet de reconstruir i rehabilitar les masies i les 
cases rurals que calgui preservar i recuperar per 
raons arquitectòniques, històriques, ambientals, 
paisatgístiques o socials sempre que hagin estat 
incloses pel planejament urbanístic en el Catàleg 
que ja hem dit, amb vista a destinar-les als usos 
següents – sempre i quan siguin  compatibles amb 
les activitats agràries implantades en l’entorn im-
mediat respectiu-: a) d’habitatge, quan es tracti de 
masies o cases rurals; b) d’habitatge amb activitat 
econòmica d’ús turístic en masies o cases rurals; c) 
hoteler, amb exclusió de la modalitat d’hotel apar-
tament; d) de turisme rural; e) educatiu en el lleure; 
f) de creació artística o de producció artesanal; g) 
d’exercici de professions liberals; h) de restaura-
ció; i) d’equipaments; j) de serveis comunitaris o 
corporatius; i també per destinar-les a altres usos 
diferents sempre que en fomentin la preservació i 
la conservació o, si s’escau, en permetin corregir 
l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 

La qüestió cabdal ha estat doncs, com incorporar 
una determinada masia o casa rural en el Catàleg. 
Conscients de la discrecionalitat i la descoordinació 
que es produïa en la redacció d’aquests documents 
que suposen salvar o deixar morir aquest patrimoni 
arquitectònic, el gener de 2009 la Direcció Gene-
ral d’Urbanisme va donar a conèixer un document 
denominat “Directrius de contingut per al catàleg 
de masies i cases rurals”,  que pretenia aclarir i ho-
mogeneïtzar el seu contingut. Un document aquest 
ben curiós, ja que tot i tenir vocació de ser la inter-
pretació formal d’una norma de rang legal, no fou 
formalment tramitat ni aprovat, ni tenia la condició 
de disposició reglamentària ni tan sols la de mera 
instrucció, malgrat que sembla ser que fou elaborat 

4S.12/01/2018 Roj: STSJ CAT 501/2018

5http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/dossier/RCDP_60/
Informes/170703_avantprojecte_llei_territori.pdf

pels tècnics de la pròpia Generalitat; tanmateix, en 
diferents sentències els tribunals el van menystenir 
de manera tan contundent que va motivar que ac-
tualment se n’hagi perdut el rastre. 
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es de la Cooperativa Forestal i amb l’associa-
ció de propietaris forestals del Montnegre i el 
Corredor, s’ha presentat la nova plataforma 

Singular Wood per a la comercialització de fustes amb 
característiques especials, que les fan particularment 
atractives pels mercats del disseny, l’interiorisme i 
l’ebenisteria. 

Es tracta de peces singulars i úniques, sorgides de 
boscos de socis i sòcies i amb un valor afegit pel seu 
aspecte genuí, amb detalls de forma, irregularitats i 
coloracions especials que les converteixen en peces 
molt atractives per a la creació de mobles, elements 
decoratius i ornamentació d’espais interiors. Són ca-
racterístiques que no es valoren o que devaluen el 
producte si aquest va al circuit tradicional de la in-
dústria de la fusta, però al mateix temps les dota d’un 
valor molt apreciat en mercats com el del moble mas-
sís i en peces d’artesania amb fusta. 

A través de la plataforma, busquem:

Apostar per la creativitat i posar en valor el vincle 
entre la persona i el bosc. 

Posar a l’abast de tothom un producte que no es 
troba actualment al mercat.

Contribuir a la gestió sostenible del bosc posant en 
valor els seus productes. 

Garantir l’origen i la traçabilitat del producte, que 
compta amb la certificació eco-ambiental PEFC. I 
en tractar-se d’un producte natural, renovable i de 
proximitat també contribueix a la lluita contra el 
canvi climàtic. 

Treballem amb serradores locals i disposem de dos 
patis de fusta, un a Santa Coloma de Farners i l’altre 
a Sant Feliu de Buixalleu. Està previst incrementar el 
nombre de patis si l’interès dels socis i sòcies ho fa ne-
cessari. Actualment, ja hi ha un catàleg amb una sei-
xantena de fustes de diferents espècies: principalment 
d’acàcia, cedre, cirerer, pi blanc, pi pinyer, pollancre, 
roure i xiprer. La fusta es presenta en taulons de dife-
rents gruixos, d’acord amb mides estandarditzades i a 
punt per a la seva utilització.

Innovació i cadenes curtes de subministra-
ment
Primerament, per tal que un tipus de fusta entri al 
catàleg de Singular Wood, s’ha de valorar si compleix 
els criteris que s’indiquen a la taula 1 (i també al por-
tal www.singularwood.cat). Les peces que compleixen 
amb els criteris, se serren en taulons de diferents grui-
xos, que en el conjunt formen una peça en format 
“boule”. El tronc taulonat, es llistona i s’asseca a l’aire 
lliure per garantir un procés natural que minimitza els 
costos i evita deformacions i dificultats a l’hora de 
treballar la fusta. 

Comprem fustes d’espècies i d’orígens ben diferents. 
La característica comuna és el seu tamany, la singu-
laritat que li dona un atractiu diferencial i el fet que 
es tracta d’un producte de proximitat resultat d’una 
gestió sostenible.

Fustes amb història i un servei amb un gran 
valor afegit
Cada fusta ve presentada amb una fitxa tècnica que 
mostra les seves característiques, així com la història 
de la seva procedència, detallant el tipus de finca on 
ha crescut l’arbre, el motiu pel qual s’ha tallat, la data 
del serrat i d’assecatge i també el benefici ambiental 
que ha generat mentre ha estat al bosc, amb informa-
ció del CO2 que ha emmagatzemat. 

D

Tens fusta
 de característiques singulars?
Singular Wood és la primera plataforma de venda de fusta singular per a 
projectes exclusius d’interiorisme, artesania i decoració.

Joan Rovira1, 
Josep M. Tusell2
Lidia Guitart3

Xavier Solanes4

1Consorci Forestal de Catalunya
2Cooperativa Forestal
3Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor
4Agrupació Forestal del Montnegre i Corredor
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Fotografia 1. Procés de serratge de taulons d’una alzina 
de 85 cm de diàmetre i 2,7 m de llargada. S’aprecien 
les coloracions i vetes. Autor: CFC.

Fotografia 2. Peça de fusta convertida en “boule” 
preparada per assecament natural. Autor: CFC.

Fotografia 3. Taula elaborada amb fusta singular 
procedent de boscos locals. Autora: Michele Curel.

El fet de disposar del producte ja assecat en patis 
propers i de presentar-lo a través del portal és un 
valor afegit per l’usuari final. Les primeres experiències 
apunten a una bona acollida del projecte, tant per 
part dels propietaris com dels artesans, ebenistes i 
dissenyadors, amb un volum satisfactori de “boules” 
venuts.

Amb aquesta iniciativa podem posar en valor aque-
lla fusta que habitualment no s’aprecia a nivell de 
mercat. 

www.singularwood.cat 

Si tens peces que vols valorar, posa’t en contacte 
amb nosaltres.

Taula 1. Característiques que es valoren, per a cadascuna de les principals espècies forestals, per tal que la seva fusta 
pugui entrar al catàleg de Singular Wood

 
Preu 
€/m3

Longitud
Mínima

(m)

Durabilitat 
fusta, per 
tenir estoc

Diàmetre Forma Elements de valor

 
Mínim Recta Bifurcació Curvatura

Màxima Nusos Forats Podridures 
en nusos Coloracions Xancres Berrugues

Roure 120 4,5  40   10cm/100      
Alzina 120 4,5  30   10cm/100      
Pi pinyer 80 4,5  45   10cm/100    Duramen 75%   
Xiprer 120 4,5  30   10cm/100      
Acàcia 120 4,5  35   10cm/100      
Suro pelut 120 3  35   15cm/100      
Faig 80 4,5  45   10cm/100      
Cirerer 120 4,5  45   10cm/100      
Pollancre 80 4,5  50   10cm/100      
Plataner 80 4,5  45   10cm/100      
Blada 80 4,5  35   10cm/100      
Noguer 120 3 25 Marró fosc
Freixe 120 4.5 30

 A valorar (Qualitat que es té en compte sempre que aporti valor afegir al producte).

 Imprescindible (Qualitat que ha de tenir, com a mínim, el producte per considerar-se d’especials característiques).
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Fotografia 1. Fusta certificada amb el segell PEFC.

Actualment, PEFC és el Sistema de certificació fores-
tal més implantat a Espanya i al món, amb centenars 
de milers de propietaris forestals certificats i compro-
mesos amb la Gestió Forestal Sostenible.

Per què certificar un bosc?
Actualment ens trobem amb un augment de la de-
manda de materials forestals certificats. Cada vegada 
hi ha més països que exigeixen la certificació fores-
tal a les seves polítiques de compra i contractació de 
serveis públics. Tot i que a Catalunya la certificació 
forestal no és un requisit que es valori econòmica-
ment  a l’hora de vendre la fusta i/o llenya, sí que és 
un requisit previ cada vegada més demandat per les 
empreses.

Compradors públics i privats estan demanant als seus 
proveïdors que els seus productes procedeixin de bos-
cos gestionats de manera sostenible en els quals es ga-
ranteixi la conservació de la biodiversitat, la protecció 
de zones d’importància ecològica, així com el respecte 
dels drets dels treballadors. A més, el consum respon-
sable està en alça, tal com han demostrat els estudis 
de mercat en repetides ocasions durant els últims anys.

Tot això fa que la certificació PEFC sigui una apos-
ta de futur i un avantatge competitiu en un mercat 
que cada vegada demana més productes sostenibles 
i respectuosos amb el medi ambient. La certificació 
de Gestió Forestal Sostenible proporciona nombrosos 
beneficis doncs, al marge de la importància a nivell de 
mercat, el PEFC:

Facilita el compliment de la normativa de comer-
cialització de productes forestals doncs proporcio-
na informació relacionada amb la procedència del 
producte forestal de boscos gestionats de manera 
sostenible i d’altres fonts no conflictives.

Fa un esforç de comunicació a tots nivells per posar 
en valor la tasca de les persones implicades en la 
gestió del bosc i els productes que en surten. Un 
bon exemple n’és la creació de la marca CATFOREST 
(www.catforest.cat) per a la promoció del producte 
de proximitat.

federació d’Organitzacions de Silvicultors d’Espanya 
(COSE), amb el recolzament de la indústria i del con-
junt d’actors de la cadena forestal, van fundar, fa 20 
anys, PEFC Espanya. Naixia així l’entitat que promou 
un procés voluntari que estimula el consum respon-
sable de productes del bosc, millorant el coneixement 
que el consumidor té sobre els usos del bosc i sobre la 
gestió forestal sostenible (GFS). 

A Catalunya, per implantar la certificació PEFC en 
gestió forestal sostenible, es va optar per la modali-
tat regional, doncs és l’opció més econòmica i la que 
s’ajusta millor al tipus de propietat forestal que hi ha a 
la comunitat. Per fer-ho, es va crear PEFC Catalunya i 
l’ENSCAT (Ens Català Sol·licitant de la Certificació Fo-
restal PEFC), entitat encarregada d’implantar la certi-
ficació a tot Catalunya en representació del conjunt 
de boscos, de titularitat privada i pública, i del conjunt 
d’empreses de treballs forestals.

Araceli Muñoz

Responsable de 
Comunicació i 
Marketing de PEFC 
España

que realitzen propietaris i silvicultors
posa en valor la gestió forestal sostenible

La certificació PEFC

egut a la importàn-
cia dels boscos per 
al planeta i per a la 

lluita contra el canvi climàtic, 
la Gestió Forestal Sostenible 
és essencial per garantir que 
les activitats forestals apor-
tin beneficis socials, ambien-
tals i econòmics, i millorin les 
funcions dels boscos ara i en 
el futur. Per fer arribar aquest 
missatge al consumidor final i 
a la societat en general, la Con-

D
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És aplicable tant a productes fusters com a altres 
productes forestals no fusters (mel, suro, pernil, 
etc.) als que es facilita demostrar la traçabilitat del 
producte.

Facilita l’accés als ajuts per a actuacions silvícoles 
que convoca l’Administració ja que una finca certi-
ficada té una puntuació addicional.

Com certificar un bosc?
El procés d’obtenció del certificat de Gestió Forestal 
Sostenible PEFC es realitza de manera fàcil seguint 
els següents passos:

En primer lloc, es necessita un Pla de Gestió Fores-
tal, és a dir, un document o conjunt de documents 
que individualment o col·lectivament estableixen la 
gestió forestal d’una unitat de gestió o grup d’uni-
tats de gestió sobre la qual el gestor en té control. 
Si no es disposa d’aquest pla, s’haurà de contactar 
amb professionals perquè redactin un pla de gestió 
adequat al bosc i a les seves prioritats de gestió. A 
continuació, el Pla de Gestió ha de ser aprovat per 
l’administració competent.

En segon lloc, cal complir els compromisos de ges-
tió per als propietaris. Compromisos recollits a una 
norma d’àmbit nacional, la UNE 162.002 de Criteris i 
indicadors de Gestió Forestal Sostenible.

Es tracta d’una norma adaptada a la realitat territo-
rial dels boscos espanyols i que contempla la multi-
funcionalitat d’aquests. En ella s’inclouen nombrosos 
indicadors englobats en els 6 criteris de sostenibilitat:

Biodiversitat
Funcions productives
Mitigació del canvi climàtic
Salut i vitalitat dels boscos

Fotografia 2. La certificació forestal augmenta la 
transparència en tota la cadena de valor dels productes 
forestals, resolent qüestions de clients i de productors.

Funcions protectores dels boscos
Aspectes socioeconòmics

En tercer lloc, s’ha de sol·licitar l’adhesió a un 
certificat ja existent a l’entitat regional (l’ENSCAT). 
Document penjat a http://www.enscat.org/xtra/
documents/Acord_del_propietari.pdf.

Finalment, després de l’adhesió, el gestor o propietari 
ha de col·laborar en els processos d’auditoria. Es pot 
consultar aquesta informació detalladament des del 
següent enllaç: www.pefc.es. 

Certificació adaptada a les petites superfícies
La Certificació de Gestió Forestal Sostenible PEFC 
està perfectament adaptada per a propietaris de 
petites superfícies forestals, així com per a propietaris 
de finques forestals familiars. En aquest sentit, cal 
destacar que Catalunya és la segona comunitat 
autònoma amb major superfície forestal privada, amb 
un 76%, després de Galícia.

PEFC fa accessible la certificació forestal per a 
tots i la modalitat de certificació regional s’adapta 
perfectament a les necessitats específiques dels 
propietaris i gestors forestals privats, famílies i 
comunitats locals. PEFC ha desenvolupat mecanismes 
específics per a assegurar la participació i inclusió de 
la propietat privada en la certificació forestal.

Certificació PEFC a Catalunya
Catalunya compta amb prop de 278.000 hectàrees 
certificades PEFC en Gestió Forestal Sostenible, la 
qual cosa suposa l’11% de la superfície certificada 
nacional. Tota la superfície certificada de Catalunya 
està englobada sota un únic certificat de modalitat 
Regional. Aquesta superfície és gestionada per uns 
1.700 silvicultors i propietaris forestals. D’aquest total, 
241.349 ha corresponen a gestió privada i 36.640 a 
gestió pública.

Barcelona és la província amb més hectàrees 
certificades, amb un total de 111.478 ha, seguida 
de Girona amb 102.038 ha, Lleida amb 53.699 ha 
i Tarragona amb 10.772 ha. Les principals masses 
forestals que predominen en l’àrea certificada són 
les pinedes (46%), alzinars (13%), rouredes (11%) i 
suredes (9%), entre altres.

D’altra banda, Catalunya compta amb 246 empreses 
certificades PEFC en Cadena de Custòdia. Els sectors 
més destacats són fusta i construcció (37%), arts 
gràfiques (27%) i pasta i paper (18%).



Fotografía 1. Paisaje de la Alta Ribagorça. Autora: 
Concha Redondo.

El 8º Congreso Forestal Español (8CFE) tendrá lugar 
del 27 de junio al 1 de julio en Lleida, ciudad en la que 
se realizarán las principales actividades, aunque los 10 
viajes técnicos que recorrerán Cataluña el día 29 de 
junio serán escaparate de la gestión de sus recursos 
forestales y de la actividad científica y técnica de sus 
profesionales.

En la elección de Lleida como la futura sede del 8CFE 
tuvo especial importancia el reconocido prestigio de 
este territorio como referente de la Ciencia Forestal, 
tanto por la labor de la Universidad de Lleida (decana 
desde la ETSEA en la implantación de estudios 
cíclicos de Ingeniería Técnica Forestal e Ingeniería de 
Montes), como por la labor científica, investigadora y 
de transferencia de conocimiento que desde Solsona 
desarrolla el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal 
de Cataluña (CTFC). En el caso de la institución 
universitaria, su condición de anfitriona la convierte 
también en un apoyo fundamental para el desarrollo y 
organización del 8CFE en Lleida.

Cataluña será escenario este 2022  
del evento que reúne a los protagonistas 
de la ciencia y técnica forestal
Teníamos una cita pendiente con Cataluña. La COVID-19 -la pandemia que llegó para 
zarandear nuestras vidas- obligó a aplazar el encuentro previsto para 2021, pero por fin 
podremos celebrar este año en Lleida la cita con quienes hacen posible la investigación y 
la ciencia forestal del país. El 8º Congreso Forestal Español (8CFE).

Además de contar con ambas instituciones en el 
Comité Organizador (junto con la propia Generalitat, 
Ajuntament de Lleida y las diputaciones de Lleida y 
Barcelona), buena parte del Comité Científico está 
formado también por algunos de sus investigadores. El 
respaldo a la celebración del 8CFE en Cataluña también 
se ha constatado con la participación de entidades 
patrocinadoras como el Consorci Forestal de Catalunya, 
el Centre de la Propietat Forestal y Forestal Catalana 
S.A., entre otros.

La Ciencia Forestal y su contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
El objetivo del 8CFE es presentar los resultados de 
las investigaciones y experiencias surgidos entre un 
Congreso y el siguiente. En esta ocasión, el lema elegido 
para el 8CFE es “La Ciencia Forestal y su contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, porque desde la 
Sociedad Española de Ciencias Forestales, organizadora 
del CFE, se quiere poner de relieve el papel fundamental 
que nuestro sector desempeña en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa 
intergubernamental con implicación de instituciones 
públicas y privadas, además de a la sociedad civil.

En este contexto, el 8CFE quiere poner de relieve cómo 
la ciencia forestal investiga, ensaya e implementa unas 
prácticas válidas e imprescindibles para alcanzar los 
objetivos de esa nueva agenda que tiene por meta 
general “erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos”.

Siguiendo ese propósito, las cerca de 600 
comunicaciones recibidas por el Comité Científico del 
8CFE se enmarcan en siete mesas temáticas:

1. Gestión de riesgos y perturbaciones vinculados al 
cambio global.

2. Bioeconomía: servicios ecosistémicos, monte e 
industria.

publireportatge
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3. Conservación de suelos y recursos hídricos.

4. Acción por el clima: gestión forestal adaptativa 
para la mitigación y la adaptación.

5. Conservación de hábitats y fomento de la 
biodiversidad.

6. Gobernanza e integración social.

7. De los datos a las decisiones.

Como en otras ocasiones, también se celebrarán 
mesas redondas (en las que se profundizará y 
debatirá en torno a otras cuestiones de interés para 
el sector), talleres (para la presentación de proyectos o 
iniciativas destacadas, algunos de ellos promovidos por 
administraciones públicas, organizaciones o empresas) 
y una ronda de viajes técnicos organizados para recoger 
una visión amplia del sector forestal en Cataluña. 

Conscientes de que no sólo tiene importancia la 
investigación y la difusión de conocimientos para 
fortalecer un sector clave para la economía nacional, 
diferentes empresas y emprendedores mostrarán 
en el 8CFE sus servicios y actividades en un espacio 
expositivo y comercial del Congreso, en el que se 
fomentará la actividad comercial y de trabajo en red.

La gestión del medio en Cataluña en 10 
ejemplos prácticos 
Como se ha mencionado, los viajes técnicos se llevarán 
a cabo en el ecuador del 8CFE (el 29 de junio) y son una 
de las actividades más esperadas, ya que suponen una 
oportunidad para conocer de primera mano el trabajo de 
colegas tanto en instituciones públicas como privadas. 
Los coordinadores y coordinadoras de los viajes ya han 
perfilado las rutas que permitirán a los congresistas 
acercarse a ejemplos de gestión de masas de diferentes 
especies y productos forestales (maderables y no 
maderables); a cómo se trabaja en espacios verdes 
en entornos urbanos; a estrategias de prevención de 
incendios forestales y en la interfaz urbano-forestal; y 
a la gestión multifuncional de muchas de estas masas 
forestales, entre otros interesantes temas.

Es necesario indicar, a la hora de realizar la inscripción 
en el 8CFE, el viaje técnico que se desea realizar (toda 
la información está disponible en la web del congreso). 

Viaje técnico 1: Selvicultura del abeto (Valle de Arán).

Viaje técnico 2: Conservación de espacios naturales 
(Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici).

Viaje técnico 3: Selvicultura intensiva en choperas y 
masas de nogal (Monzón y Castejón de Monegros).

Viaje técnico 4: Incendios forestales en la interfaz 
urbano-forestal (Litoral de Tarragona).

Viaje técnico 5: Bosques urbanos (Área Metropolitana 
de Barcelona).

Viaje técnico 6: Gestión de alcornocales e integración 
de los productores en la cadena de valorización del 
corcho (Montseny).

Viaje técnico 7: Gestión forestal integral a nivel de 
comarca de montaña (Berguedà).

Viaje técnico 8: Estrategias de prevención de grandes 
incendios forestales (Catalunya Central).

Viaje técnico 9: Gestión multifuncional en bosques 
de pino laricio (Solsona).

Viaje técnico 10: Micología productiva (setas y 
trufas) y multifuncionalidad (Montañas de Prades).

Fotografía 2. Palacio de Congresos La Llotja (Lleida), 
donde se celebrará el 8CFE.

La Sociedad Española de Ciencias Forestales, 
organizadora del CFE, agradece la gran acogida 
institucional que ha tenido este encuentro, que 
cuenta, además, como otros integrantes del Comité 
Organizador con la Generalitat de Catalunya, el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, el Ajuntament de Lleida, la Diputació 
de Lleida, la Diputació de Barcelona, la Universidad de 
Lleida y el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de 
Cataluña (CTFC).

A ellos, a patrocinadores, a colaboradores y a los 
autores y autoras de las casi 600 comunicaciones 
presentadas (gracias por vuestra valiosa contribución), 
esperamos vernos en Lleida muy pronto.

publireportatge
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L’aprofitament fuster ha anat decreixent a causa de 
l’escàs valor i les seves possibles aplicacions. Tot 
aquest panorama explica el baix desenvolupament 
de les eines bàsiques de gestió, començant pels 
Plans Tècnics d’Ordenació, que manquen fins i tot 
en les forests públiques.

Aquest era el panorama fins a finals del segle pas-
sat, quan el moviment associatiu de la propietat 
forestal privada va començar a fer els primers pas-
sos i es van aconseguir importants reptes respecte 
al punt de partida, però de manera irregular, amb 
avanços i frenades que impedien un moviment con-
solidat.

En aquestes dues dècades s’ha anat avançant a 
través de l’Associació de Propietaris Forestals de la 
Regió de Múrcia (PROFOMUR). Es va començar par-
ticipant en projectes europeus que requerien la pre-
sència de la propietat privada i es van elaborar els 
primers plans tècnics. Les forests públiques també 
es van anar aprofitant d’aquests impulsos i la bona 
relació amb els tècnics de l’Administració Regional 
va facilitar aquesta dura marxa malgrat els conti-
nus canvis polítics i la ubicació de les competènci-
es en l’entramat de l’Administració Regional. Prova 
d’això va ser la primera i única convocatòria d’aju-
des a les forests particulars amb fons de la mateixa 
Administració i la posterior incorporació en els di-
ferents programes dels Plans de Desenvolupament 
Rural (PDR) de les ajudes a finques privades, sent 
l’única línia de suport, tot i tenir les limitacions que 
es derivaven pel fet que les convocatòries van estar 
molt espaiades en el temps i, per tant, van impedir 
avançar de manera significativa davant el volum de 
feina pendent de realitzar.

No era fàcil estimular al soci per acollir-se a aques-
tes ajudes perquè, encara que el cofinançament era 
elevat, la idea de posar diners per a una activitat 
que no genera rendes a curt termini, era complicat 
de transmetre. Hi havia més possibilitats davant 
aquells socis que valoraven la millora del capital i 

blanc (Pinus halepensis). La superfície forestal pri-
vada és majoritària, i tradicionalment ha estat poc 
considerada, fins i tot pels mateixos propietaris, en 
existir poca cultura forestal a causa de les escasses 
rendes que procedeixen dels seus boscos, ja siguin 
de productes fusters com no fusters. Les escasses 
rendes provenen, bàsicament, de la caça, i en certa 
mesura també de pastures i fusta.

Francisco Carreño

President de PROFO-
MUR i de COSE

Associació de Propietaris Forestals
 de la Regió de Múrcia

a fracció del territo-
ri forestal a la Regió 
de Múrcia respecte 

a la superfície total és infe-
rior a la mitjana nacional a 
conseqüència de les carac-
terístiques que es deriven de 
la seva ubicació i, per tant, 
de les condicions climatolò-
giques, sòls semiàrids amb 
baixa i irregular pluviositat. 
L’espècie predominant és el pi 

L

 (PROFOMUR)

Fotografia 1. Paisatge de la regió de Múrcia, amb el pi 
blanc com a espècie forestal arbrada predominant.
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de l’estat del seu bosc a llarg termini o la possibi-
litat de millorar la trama de xarxa viària, sobretot 
en zones protegides (ZEPA). Fins i tot aquella labor 
que possibilités la futura mecanització dels treballs 
forestals havia ocasionat oposició per la idea que 
amb aquestes actuacions es pogués facilitar l’accés 
a les finques en un context d’enorme pressió de l’ús 
públic dels boscos.

PROFOMUR va facilitar molt la tasca agrupant ac-
tuacions que ajudessin el treball de les empreses i 
vam intentar donar visibilitat a aquestes tasques 
tant als socis, com a la premsa i polítics, per trans-
metre la necessitat del que reivindicàvem malgrat 
les limitacions temporals dels treballs, sigui per ni-
dificació o per incendis, que complicava l’actuació 
de les empreses. D’aquests treballs, faixes auxiliars, 
tallades, aclarides, camins, dipòsits, arbres monu-
mentals, ... es van obtenir dades i informació que 
ha alimentat els següents avanços.

Entre els llargs parèntesis de les convocatòries dels 
PDR, PROFOMUR ha anat desenvolupant altres lí-
nies per a fer més permanent la seva presència. Els 
projectes presentats als Grups d’Acció Local (GAL) 
ens han permès executar idees que han servit per 
tenir contacte amb la massa social, seminaris, viat-
ges i visites, cursos.

Tot això ha anat donant els seus fruits i en l’últim 
trienni han vist la llum moltes de les nostres his-
tòriques reivindicacions. Dels treballs fruit de les 
ajudes es va fer palesa la necessitat d’un parc de 
manipulació per donar valor afegit a la biomassa. 
Gràcies a la posada en marxa dels Grups Operatius 
a la Regió de Múrcia, mesura dels PDR, i en coo-
peració estreta amb els tècnics de l’administració 
forestal, estem avançant en aquest parc i aviat serà 
una realitat.

D’altra banda, Múrcia apareixia en blanc al mapa 
de la certificació forestal PEFC, però podem dir que 
ja s’han certificat les primeres forests públiques i 
privades, i s’està preparant un acte per donar-ne 
publicitat i lliurar les primeres finques 
certificades. Davant la pròxima obli-
gació que els vedats disposin de Plans 
Cinegètics, també estem treballant en 
l’agrupació per a la gestió cinegètica. 

Una de les línies de treball que per a 
nosaltres tindrà més rellevància a llarg 
termini és la incorporació dels béns i 
serveis ecosistèmics dels nostres bos-
cos al panorama de preocupacions so-
cials i, per tant, polítiques, perquè en 

aquests temes estem en un lloc estratègic. Sens 
dubte, l’exigència de la Unió Europea per mostrar 
el valor de l’oferta d’aquests béns ens ha portat a 
treballar en diferents projectes. Un d’ells ha estat 
el LifeForestCo2 a través del qual hem aconseguit 
quantificar el carboni fixat en els treballs forestals 
i que l’administració regional ho certifiqui. Estem 
treballant per entrar en el sector regulat i aconse-
guir sumar a l’arsenal d’eines que necessitem per 
estimular la gestió sostenible dels nostres boscos.

Sens dubte la integració de la nostra associació a 
la ”Confederación de Organizaciones de Selviculto-
res de España” (COSE) ens ha facilitat el camí des 
del primer moment. Iniciatives com “Juntos por los 
Bosques” (JxB) ens han permès mostrar la nostra 
realitat forestal i donar valor als béns intangibles 
dels nostres boscos i estimular així l’activitat fo-
restal sostenible i fomentar al silvicultor actiu que 
s’impliqui en l’oferta òptima, en quantitat i qualitat, 
dels béns i serveis que es poden oferir.

Fotografia 2. Les escasses vendes provenen, bàsicament, 
de la caça, i en certa mesura també de pastures i fusta.
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ctualment, la gran majoria dels telèfons 
mòbils intel·ligents o “smartphones” ofe-
reixen capacitats informàtiques, d’emma-

gatzematge i tecnològiques que permeten l’ús d’una 
àmplia varietat d’aplicacions mòbils força interes-
sants en la planificació forestal.

En l’àmbit tecnològic podríem dir que la gran majoria 
dels smartphones del mercat inclouen les següents 
tecnologies:

Sistema de Posicionament Global (GPS). Potser 
és el més conegut per tots i permet que el nostre 
telèfon es connecti a una xarxa de satèl·lits que 
triangulen la nostra posició i ens diuen on som a 
moltes aplicacions de mapes.

Mesura el teu bosc amb el mòbil:
eines gratuïtes

Magnetròmetre. És un sensor que és capaç de de-
tectar els camps magnètics i converteix l’aparell en 
una brúixola i així assenyalar el pol nord.

Giroscopi i l’acceleròmetre. Són dos sensors com-
plementaris que permeten conèixer l’orientació 
amb la qual està col·locat l’aparell, de manera que 
podem mesurar, per exemple el pendent d’una ves-
sant.

Càmera de fotos.

Connectivitat amb Internet.

Capacitat d’emmagatzematge.

Fotografia 1. Imatge LiDAR d’un rodal forestal. Font: 
https://blogs.ubc.ca/alexyang/archives/251 
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per a la planificació forestal

A nivell de tecnologies cal destacar 
que, l’any 2020, Apple va imple-
mentar un sensor Light Detection 
and Ranging (LiDAR) als nous iPad 
Pro (4a generació) i iPhone Pro 12 
d’Apple. Aquesta tecnologia permet 
escanejar i cartografiar l’entorn dis-
parant raigs làser, i després, crono-
metrant la rapidesa amb què tornen, 
pot estimar els paràmetres individu-
als d’arbres en diferents tipus i es-
tructures de boscos.
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Fotografia 2. Imatge de l’entorn de l’aplicació Mapas de España.

Ara per ara, els sensors LiDAR no són una tecno-
logia habitual en els nostres aparells, però caldrà 
tenir-la molt en compte en els pròxims anys.

Com dèiem, al mercat existeixen moltes aplicacions 
que poden ser molt útils en la planificació forestal, 
però en aquest article ens centrem en algunes que 
hem pogut testejar directament a camp i de les 
quals en tenim una bona experiència. 

Un GPS amb cartografia de base: Mapas 
de España de l’IGN
És la versió gratuïta de la coneguda App OruxMaps. 
Està dissenyada per a telèfons amb sistema opera-
tiu Android. Hi ha una versió per IOS, però és molt 
bàsica i no disposa de tantes funcionalitats. 

Es tracta d’un GPS que porta incorporat cartografia 
de base, en el que hi podem carregar capes de lí-
mits de finques, punts de parcel·les i camins, entre 
altres. Ens guia i busca punts i així podem recollir 
informació de punts, fites, límits i camins entre al-
tres… Tot i que des de l’Instituto Geográfico Naci-
onal, l’anuncien com una aplicació per a planificar 
activitats esportives té una aplicabilitat amplia per 
a la gestió i planificació forestal. 

Ens permet treballar amb capes que hàgim pogut 
editar prèviament i carregar-les de forma senzi-
lla, inclús si ens les passen per WhatsApp. Llegeix 
una àmplia gamma de formats sense necessitat de 
conversió (.shp, .kml, .gpx…), ens permet connectar 
amb servidors de cartografia WMS i inclou, per de-
fecte, la capa WMS del cadastre. Com a funciona-
litat destacable també cal dir que permet treballar 
sense cobertura (amb el mode OFFLINE) i visualit-
zar de fons ortofotos o bases cadastrals, per exem-
ple (aquest cas no és directe, ja que prèviament les 
hem d’haver descarregat al telèfon).

Mesura d’alçades: Trees, de Forest Moni-
toring Tools
Trees és una aplicació per a telèfons amb siste-
ma operatiu Android que permet calcular l’alçada 
d’un arbre i emmagatzemar-la juntament amb el 
diàmetre, l’espècie, les coordenades, una foto-
grafia i les observacions que considereu.

Aquesta aplicació calcula l’alçada per trigonome-
tria i necessita conèixer la distància horitzontal 
(sense pendent) entre nosaltres i l’arbre, ja que és 
una dada que els telèfons no poden calcular per 
ells mateixos. 

Fotografia 3. Imatge de 
l’entorn de l’App Trees, de 
Forest Monitoring Tools.

Així doncs, necessitarem un telèmetre o una cinta 
mètrica.

El procediment de funcionament de l’aplicació és el 
següent:

1. Engegueu l’aplicació i espereu uns segons fins 
que es mostrin les coordenades (a dalt a l’es-
querra).

2. Introduïu el diàmetre (DIAMETER) manualment 
i l’espècie (SPECIES) triant-la del llistat que us 
apareixerà, llistat que també podeu editar prè-
viament des del menú.
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3. Mesureu la distància entre l’arbre i vosaltres, 
i entreu-la a l’aplicació (DISTANCE). Si l’arbre 
està en pendent, podeu corregir la distància 
mesurada apuntant a un punt de l’arbre que es-
tigui a la mateixa alçada que vosaltres i cliqueu 
la icona L ADJUST.

4. Apunteu a la part superior de l’arbre i cliqueu la 
icona TOP per veure l’angle de visió de la part 
superior de l’arbre i després apunteu a la base 
de l’arbre i cliqueu BOTTOM.

5. Toqueu la icona CAL per calcular l’alçada de l’ar-
bre.

6. Finalment, comproveu les dades i toqueu RE-
CORD per gravar les dades en un fitxer .csv que 
després podeu obrir amb un full de càlcul.

La nostra experiència amb aquesta aplicació és molt 
positiva i comparant les dades obtingudes amb les 
mesures d’alçada amb altres aparells com el VÈRTEX 
podem assegurar-ne la precisió. 

Mesura de l’Àrea Basimètrica: Bitterlich 
relascope, de Deskis OÜ
L’àrea basimètrica és la suma de totes les superfícies 
de la secció transversal dels troncs a 130 cm 
d’alçària (secció normal), dels arbres que configuren 
un rodal. La unitat de mesura és m2/ha i és una 
variable forestal de gran interès en la gestió.

De fet, amb l’àrea basimètrica (G) i l’alçada mitjana 
(hm) del rodal es pot estimar fàcilment el volum de 
fusta amb escorça (VAE) si coneixem el coeficient 
mòrfic1 (Cf) de l’espècie amb la següent fórmula:

VAE (m3/ha)= G (m2/ha) · hm (m) · Cf

El funcionament de l’aplicació és similar al d’un 
relascopi de Bitterlich tradicional. Cal llançar 
visuals en un gir de 360º a l’alçada de la secció 
normal dels arbres presents. Els arbres que són més 
gruixuts (a la secció normal) que la diferència entre 
les línies verticals que apareixen a la pantalla s’han 
de comptar com a “+1”, els arbres que coincideixen 
exactament es comptabilitzen com a “+0,5” i els 
més estrets no es comptabilitzen.

L’aplicació corregeix automàticament el pendent 
del terreny i permet escollir entre diferents factors 
d’àrea basimètrica (BAF) amb la icona “TIPOS DE 
BOSQUE” (Bosc dens BAF=2, Bosc normal BAF=1 i 
Bosc clar BAF=0,5). 

Triar correctament el BAF és força important per 
evitar errors en les mesures, així que us recomanem 
començar amb “Bosc dens” i en el cas que només 
mesureu entre 15 i 20 arbres, canviar a “Bosc 
normal” o “Bosc clar”.

L’aplicació té dues diferències importants comparat 
amb un relascopi de Bitterlich tradicional:

No és important la distància a la que manteniu el 
telèfon del vostre ull. 

Pel correcte funcionament de l’aplicació, és impres-
cindible un correcte calibratge, seguint els passos 
que apareixen la icona “Calibrar” del menú.

1 Per conèixer el coeficient mòrfic podem consultar l’annex d’Indicadors 
dendromètrics del Manual de redacció de plans tècnics de gestió i 
millora forestal (PTGMF) i plans simples de gestió forestal (PSGF). 
Instruccions de redacció i l’inventari forestal (Taula A.8) o utilitzar el 
valor mitjà de 0,45.

Fotografia 4. Imatge de l’entorn de l’aplicació Bitterlich 
relascope. Aquesta és una aplicació per a telèfons amb 
sistema operatiu Android que permet estimar fàcilment 
l’àrea basimètrica (G) de rodals forestals.
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Dendroctonus micans 
Perforador de l’avet roig

1. Adult de Dendroctonus micans (6-9 mm; foto: KV 
Makarov).
2. Larva de D.micans dels últims estadis (8-10 mm; foto: 
G San Martín).
3. Femella dins la cambra de posta i cria (foto: JM Riba).

6

4

2

4. Cambra de cria on les larves es desenvolupen amb 
comportament gregari (foto: JM Riba).
5. Atacs recents en una zona propera a ferides (foto: JM 
Riba).
6. Atac greu en tronc de Picea, amb abundants exsu-
dats i serradures (foto: JM Riba).

1

5

3



Text: Josep M. Riba
jmriba2001@gmail.com

Nom científic: Dendroctonus micans  (Kuge-
lann, 1794) (Coleoptera: Curculionidae) a 
nivell mundial, el gènere Dendroctonus conté 
20 espècies, però sols D.micans és nadiu 
d’Europa; filogenèticament està molt relacio-
nat amb D.punctatus i D.rufipennis.

DESCRIPCIÓ
Adult: de 6,0-9,0 mm, de color molt fosc 
(marró-negre); la declivitat elitral és arrodo-
nida i sense espines (a diferència dels Ips); 
les femelles són més grosses que els 
mascles.
Larva: àpoda, allargada, cilíndrica, en 
forma de “C”, amb els segments del cos ben 
marcats i de color blanquinós; pot arribar 
fins els 8-10 mm de longitud en el seu 
màxim desenvolupament.

CICLE BIOLÒGIC
En els Pirineus té 1 generació anual, però 
en climes molt més freds pot necessitar fins 
a 2-3 anys.
Té una biologia peculiar: no té feromones 
d’agregació, ni fongs patògens simbionts 
associats, posseeix endogàmia (aparella-
ment entre germans), amb poca dispersió i 
ataca arbres vius (sense matar-los).
El vol s’inicia a 21ºC i les femelles fecunda-
des ataquen nous arbres o parts no ataca-
des de l’arbre.
Perfora l’escorça i estableix en el càmbium 
una cambra de cria (irregular i de 2-3 cm) on 
hi pot dipositar acumulats més de 100 ous; 
després pot formar noves cambres addicio-
nals o atacar nous arbres.
Les noves larves creixen i s’alimenten de 
forma gregària, una al costat de l’altra, fent 
més gran la cambra de cria (fins els 60 cm 
de llarg); els atacs d’anys posteriors poden 
fer-se al costat mateix.
L’últim estadi larvari fa una petita cambra 
individual on puparà; els nous adults tenen 
colors clars.

HOSTES AFECTATS
Perforador d’origen asiàtic i present en 35 
països d’Europa (detectat a la Val d’Aran el 
2020).
Ataca coníferes i Picea és l’hoste principal, 
destacant P.abies, P.obovata, P.orientalis i 
P.sitchensis.
També pot atacar Pinus; P.sylvestris és 
atacat de manera regular en el Bàltic i 
Sibèria.

DANYS
Els atacs sobre P.abies són en arbres 
majors de 30 anys; pot atacar arbres joves 
en brots epidèmics.
Generalment, els atacs són en arbres que 
tenen ferides en la part baixa del tronc 
(associat a treballs, animals, llamps) i 
concretament en els voltants d’aquestes 
ferides, on hi ha el càmbium viu.
Els arbres atacats poden formar grans 
exsudats de resina-serradura, de colors 
diversos.
Si l’atac sota l’escorça es desenvolupa 
amb èxit, hi ha menys resina i molta més 
serradura lliure.
Amb un nivell de plaga baix, els arbres 
infestats no moren i poden patir atacs 
seguits durant 6-8 anys; diverses genera-
cions poden desenvolupar-se en el mateix 
arbre sense patir assecament de capçada.
Després dels atacs, i repetits en els anys, 
l’escorça es pot esquerdar i desenganxar 
del tronc.
Aixecant l’escorça de les zones del tronc 
infestades s’observen les típiques cambres 
de cria.
En la resta del tronc es poden donar atacs 
d’altres perforadors, com Ips typographus i 
Pityogenes chalcographus, els quals sí que 
comportarien la mort de l’arbre.
En brots epidèmics, l’insecte pot afectar 
grans superfícies i malmetre bona part de 
la plantació.

CONTROL
Aquest perforador actua de manera molt 
críptica durant els primers anys d’establi-
ment en la zona.
Quan la mort dels arbres és evident, les 
poblacions establertes ja són elevades i 
generals.
Fer tallades sanitàries, amb l’eliminació 
dels arbres que tenen atacs actius (amb 
adults i larves dins); després cal eliminar 
l’escorça (i càmbium subcortical) de les 
zones on es desenvolupa l’insecte.
Tallades de millora, eliminant arbres amb 
altres patologies o amb ferides en la part 
baixa del tronc.
No hi ha feromones, ni atraients comercials 
eficaços per la captura massiva amb tram-
pes.
Si es fan aplicacions, cal seguir les llistes 
autoritzades del MAPA i fetes per personal 
qualificat.

Amb el suport de:
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L’espasa de Dàmocles
del nostre clima 

començaments d’any 
es tornaven a dispa-
rar totes les alertes en 

relació a la sequera. És el preu 
que hem de pagar per tenir un 
temps assolellat envejat per 
mitja Europa. Solen distingir-se 
quatre tipus de sequera: me-
teorològica (perllongadament, 
les precipitacions no arriben a 
la mitjana), hidrològica (els ca-
bals superficials i les reserves 
se situen per sota de l’habitual), 

agrícola o edàfica (els conreus -i boscos- no tenen 
prou aigua per garantir les collites) i socioeconòmica 
(l’escassetat d’aigua afecta l’economia o fins i tot al 
subministrament a la població). Tradicionalment, els 
quatre tipus es desencadenaven successivament, sent 
l’origen de tot aquell complex sistema de circulació 
atmosfera-oceà del qual depenen els règims de pre-
cipitació. I ja podem anar deduint d’aquí la insuficient 
fiabilitat de les prediccions a llarg termini per antici-
par gaire l’aproximació o la finalització d’una sequera 
a les nostres latituds. De fet, ni quan els registres plu-
viomètrics ja són deficitaris resulta senzill posar una 
data “oficial” d’inici de la sequera. I això és així perquè 
no hi ha una mètrica universal que la mesuri, equiva-
lent als mil·límetres en la precipitació o als graus en 
la temperatura. Malgrat aquesta dificultat, el que sí 
que podem convenir és que la sequera és una ano-
malia transitòria. D’aquesta manera, ni l’eixut estival 
característic del clima mediterrani és sequera, perquè 
no és un anomalia; ni l’aridesa del desert, perquè no 
és transitòria. Però aquesta explicació trontolla amb 
al canvi climàtic i l’artificialització del cicle hidrològic. 
Per exemple, quan podem considerar que un dèficit de 
precipitació ja no és episòdic sinó permanent? I quan, 
conjunturalment, una conca perd part de les reser-
ves per l’especulació amb l’alt preu de l’energia? I on, 
estructuralment, s’implanta la dessalinització? Doncs, 
tot plegat trenca l’esquema simple de la successiva 
activació dels quatre tipus de sequera anunciats. Re-
sumint, el context actual complica aquesta breu anà-
lisi conceptual de la sequera.

Tornem a enguany. A començaments de març arri-
baven a la península Ibèrica les primeres precipita-
cions generals de l’any. Primer havien de trencar la 
ratxa seca, fet quasi anecdòtic, i després, molt més 
exigent, havien de reduir o acabar amb la sequera. 
Per veure on estava arribant la situació a Catalunya, 
en la figura 1 presentem un mapa amb els valors 
de l’anomenat drought code (DC) corresponents a 
la primera setmana de març. El DC forma part de 
l’índex meteorològic canadenc de perill d’incendi fo-
restal i és un valor numèric que intenta quantificar 
el contingut d’aigua de la matèria orgànica compac-
tada en les capes més profundes del sòl. És un càl-
cul acumulatiu en el qual intervé la temperatura del 
migdia i la precipitació de les darreres 24 hores. El 
mapa mostra els valors absoluts d’aquest índex en 

A

David Montserrat

Doctor en Geografia

Figura 1. Drought code a començaments de març, amb valors 
absoluts per a l’àmbit forestal i relatius per a les estacions de 
l’SMC. Predominaven les estacions on més del 80% del registres 
previs per a aquesta època eren menys secs que els d’aquell 
moment i, en unes quantes, la sequera per a l’època ja superava 
la de tota seva sèrie. Font: Elaboració pròpia a partir de dades del 
Servei de Prevenció d’Incendis Forestals (SPIF) i del SMC.
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l’àmbit forestal i, per a cada estació automàtica del 
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), mostra la 
posició relativa de la dada per a aquella data i dins
del període 1996-2018. Des del primer punt de vis-
ta, observem els valors més baixos cap al Pirineu i 
muntanyes de l’Ebre, mentre que des de Ponent fins 
pràcticament el litoral central, trobem els més alts. 
No poden ser encara valors absoluts molt alts, per-
què just s’acabava l’hivern. Més interès té la dada 
relativa de les estacions. Des d’aquest segon punt 
de vista, pràcticament totes estan per damunt de la 
sequera habitual per a l’època (punts del groc per 
amunt) i bastantes d’elles, o bé s’apropen a un valor 
sense precedents (punts marronosos), o bé ja pre-
senten el rècord de sequera relativa (punts negres). 
Això darrer era especialment freqüent en estacions 

Figura 2. Droght Code a l’estació de la Bisbal d’Empordà. La línia 
negra mostra els valors registrats i la gris una suposició aproximada 
de com s’hauria arribat a l’estiu en un escenari d’absència absoluta 
de precipitacions. Sent la línia roja els valors més secs de la sèrie 
prèvia, es constata que a començaments de març es va entrar en 
una sequera sense precedents per a l’època. Font: Elaboració pròpia 
a partir de dades de l’SPIF i SMC.

Figura 3. Evolució d’una versió de l’SPEI a 48 mesos sobre Catalunya on crida l’atenció la influència de l’escalfament global sobre 
aquest índex de sequera.

Font: https://spei.csic.es/index.html

a l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona i de 
l’Empordà. Per a visualitzar millor el que això signi-
fica presentem, en la figura 2, el gràfic del DC de 
l’estació de la Bisbal d’Empordà, exemple d’on ja su-
peraven el valor relatiu màxim. Aquí, efectivament, 
el valor absolut encara no era elevat comparat amb 
l’estiu, però sí en el sentit de no tenir precedents per 
a l’època.

Per a acabar, hauria de quedar clar que el factor li-
mitant de tots els índexs de sequera és quantificar 
com es va perdent la precipitació un cop caiguda. I 
aquí és clau la qualitat del càlcul de l’evapotrans-
piració, sent la versió més simple aquella en la que 
només intervé una temperatura. Aquest és el cas del 
DC i també de la versió de l’anomenat índex estan-
darditzat de precipitació-evapotranspiració (SPEI) 
que mostrem a continuació. En la figura 3 s’observa 
la tendència de la sequera a la llarga usant l’SPEI. 
Aquest calcula un balanç hídric climàtic a partir de 
la diferència mensual entre precipitació i evapo-
transpiració i s’expressa com una probabilitat dins 
una distribució logística. L’SPEI, sobretot aquest que 
acumula 48 mesos, dóna un gràfic on l’impacte de 
l’escalfament global és evident, fins l’extrem que des 
de mitjans dels 80 mai tenim balanços hídrics posi-
tius. Això podria ajudar a justificar el decaïment dels 
boscos que hem comentat en alguna altra ocasió? En
qualsevol cas, insistim que les quantificacions de la 
sequera usades aquí són aproximacions excessiva-
ment simples, però útils per a obtenir llargues sèries 
temporals. Mentre esperem una millor quantificació 
objectiva de la sequera seguirem, inevitablement, o 
bé allunyant-nos de la darrera o bé endinsant-nos en 
la següent.
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https://laboratoriforestal.creaf.cat

https://www.cooperativaforestal.cat

Laboratori Forestal Català

Cooperativa Forestal

Recomanem que doneu un cop d’ull a la pàgina web 
Laboratori Forestal Català, desenvolupada pel CREAF 
i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Cata-
lunya (CTFC). Aquesta iniciativa conjunta pretén ser 
una eina més per a la gestió i recerca, posant a l’abast 
d’investigadors, estudiants, gestors o personal de 
l’administració la informació i les dades relacionades 
amb els boscos, obtingudes al llarg del temps pels dos 
centres de recerca.

La pàgina web ofereix una varietat d’aplicacions molt 
intuïtives on es poden visualitzar, interactuar i cons-
truir diversos mapes, utilitzant les dades disponibles 
que es troben netes d’errors. També ofereix la pos-
sibilitat de descarregar en format SIG, text o Excel 
aquells mapes obtinguts i les seves dades, que po-
den ser processades després de la seva descàrrega en 
qualsevol programa GIS.

La Cooperativa Forestal estrena una nova versió de 
la seva pàgina web, molt més pràctica i intuïtiva, i 
amb una clara aposta per la proximitat de l’equip a 
la propietat. Aquesta nova adaptació facilita l’accés 
a la informació, tant per aquelles notícies d’actualitat 
forestal com sobre els ajuts forestals vigents, serveis 
que desenvolupa la Cooperativa, treballs i comercia-
lització dels productes. 

Bois de musique, el bressol de 
l’harmonia del bosc (2a edició)

Bois de musique és un llibre im-
près en llengua francesa escrit 
per Jean-Marie Ballu, agrònom i 
amant de la fusta i dels seus usos. 
Ballu defensa amb passió totes 
aquelles fustes, des de les més 
comunes i habituals fins a les més nobles i prestigioses, 
i reflecteix en aquest llibre l’art de la transformació de 
la fusta en instrument. D’aquesta manera, posa a la mi-
rada del lector la connexió entre bosc i música.

Es tracta d’un llibre amb abundants il·lustracions que 
mostren des de la història de la música fins a la fabrica-
ció dels instruments, passant per les diferents espècies 
d’arbres i les particularitats de la seva fusta. Un llibre 
preciós que completa la col·lecció “Bois de”, que ja in-
clou Bois de Marine i Bois d’aviation del mateix autor.

Aquest llibre es pot comprar des de la pàgina web  
www.foretpriveefrancaise.com del Centre National de 
la Propriété Forestière i Fransylva (Federació de Sindi-
cats de Forestals Privats de França).

XXXIX JORNADES TÈCNIQUES SILVÍCOLES EMILI 
GAROLERA
Les JTSEG recuperen la presencialitat després de 
les dues últimes edicions fetes en línia degut a la 
pandèmia de la Covid-19.

Se celebraran del 22 d’abril al 17 de juny de 2022 a 
diferents punts del territori català. 

Organitza: Consorci Forestal de Catalunya. 

Més informació a www.forestal.cat

FIRA DEL TAP I EL SURO
Esdeveniment temàtic que posa en rellevància el món 
del suro, la seva producció, extracció i transformació.

Del 28 al 29 de maig de 2022, a Cassà de la Selva 
(Girona).

Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva.

Més informació a www.firadeltap.cat

Agenda

Autoria: Jean-Marie Ballu 
Edita: Fransylva - CNPF 
192 pàgines. Format 24 x 30 cm.
Llengua: Francès
Any: 2021
ISBN: 978-2-916525-69-3
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Membre del Consorci Fore-
setal des del 1984. Vinculat a 
l’edició i producció del Cata-
lunya Forestal des del número 
49, l’abril de 2001. Periodista, 
propietari forestal i ramader 
de burros (Vic, 1957).

El valor de la 
publicació és 

doble ja que, a 
més d’il·lustrar i 
informar, serveix 

de vincle...

taula de preusentrevista

Miquel
Macià

La gran virtut que hem de posar de 
manifest, que hem de fer lluir amb 
motiu de la commemoració d’aquests 
150 números del Catalunya Forestal és 
que ha estat, és i vol ser una publica-
ció d’una entitat, la nostra, el Consorci 
Forestal de Catalunya, però amb la vo-
luntat i tota la intenció de representar 
un espai útil per a molta gent, des dels 
estudiants de disciplines forestals fins 
als professionals del sector, tot pas-
sant pels tècnics, els càrrecs públics 
del món rural, les administracions im-
plicades i, en resum, tota persona in-
teressada en la realitat i el futur dels 
boscos catalans. 

El valor de la publicació és doble ja 
que, a més d’il·lustrar i informar, ser-
veix de vincle per a unes persones que 
–a diferencia d’altres sectors, com 
l’ensenyament o la sanitat- no solen 
coincidir perquè no tenen llocs de 
contacte diari habitual i, per tant, ne-
cessiten d’uns bons canals d’informa-
ció i relació per tal de no caure en allò 
que de vegades hom pot pensar que, 
a casa o al bosc, ets una gota d’aigua 
perduda en un oceà d’altres cuites i 
preocupacions col·lectives.

Al gener del 1991 neix el Catalunya 
Forestal, llavors un més que modest 
butlletí. Si prenem, per exemple, el 
número 12, d’agost de 1992, ens tro-
barem amb una publicació format A4, 
impresa a una tinta sobre paper verd, 
de sis pàgines escasses i presentada 
com una successió de textos escrits 
sobre un foli. Amb una capçalera en 
què el nom lluïa amb una tipografia 

de ressons medievals i el color vermell 
hi treia el cap només per donar reali-
tat a les quatre barres catalanes que 
formen part de l’escut del Consorci. Al 
número 24, ja es mostrava amb orgull, 
dalt de la portada, l’estadística que 
mostrava l’evolució en el nombre de 
socis que s’havia produït d’ençà l’apa-
rició de l’anterior número del butlletí, 
val a dir que sempre a l’alça. La pe-
riodicitat era mensual. Al llarg de la 
historia, segons les possibilitats i les 
necessitats de cada etapa, s’han pu-
blicat una mitjana d’entre quatre i sis 
números anuals.

Un bon pas endavant el trobàvem al 
número 39, de desembre de 1996, 
on la qualitat del paper millorava, tot 
blanc, i amb fotografies en color a la 
portada i a la contraportada, unes 
12 pàgines més un feix de fotocòpies 
d’articles de premsa, etc. Posats a fer 
números especials, l’any 1998 va ser 
el del 50è aniversari de la creació de 
l’entitat, i per això a totes les porta-
des, a tot color, hi regnava un logo-
tip palplantat al bell mig amb el lema 
“1948-1998: 50 anys fent bosc”. El 
numero extraordinari del 50è aniver-
sari es va escaure en el 47, publicat ja 
dins l’any 1999: una revista més ex-
tensa que mai, amb 40 pàgines i un 
testimoni fidel de tots els actes que 
s’havien celebrat per l’efemèride. 

La revista canvia de format i adopta el 
clàssic dels diaris de paper amb l’apa-
rició del número 49, d’abril de 2001, 
de 8 pàgines d’extensió (que serien 
com 16 de les petites, que ningú pen-

La revista
des del punt de vista 

d’un soci, col·laborador 
i amic

“



catalunyaforestal
1r trimestre de 2022

33

pi insigne i el pi de Jeffrey, que s’adapti perfectament 
al Montseny i a les Guilleries”.

La revista incorporava, com hem dit, diverses seccions 
fixes: llibres, meteorologia, sanitat forestal, entrevis-
ta, editorial, opinió dels lectors, equips i eines, agenda, 
etc. També generava una font d’ingressos amb la con-
tractació de publicitat, des de petits requadres fins 
a pàgines senceres, del sector industrial i del sector 
públic. 

De fita en fita, la història del Catalunya Forestal s’ana-
va escrivint. El número 100 es va escaure el desembre 
de 2009, tot mantenint la periodicitat. Sota el lema 
“Cent números d’informació forestal”, el president del 
CFC, aleshores Josep Maria Vila d’Abadal, anunciava 
que “100 números són molts, però encara n’hem de 
fer 100 més” i felicitava tots els redactors i col·labora-
dors de la revista. Una llista tan llarga, la de persones 
que hi han col·laborat, que intentar fer-la seria injust 
perquè cauríem inevitablement en l’oblit d’algun nom. 

Mantenint el format, s’ha arribat al número 150, en 
què la revista està plenament consolidada com una 
institució per al sector. Els canals informatius del CFC 
s’han reforçat des de l’entrada de les noves tecnolo-
gies a través del web forestal.cat i dels perfils de l’en-
titat a les diferents xarxes socials. Tot plegat fa que, 
com s’ha dit al principi, la informació que distribueix 
el CFC i, en primer lloc, el Catalunya Forestal van for-
ça més enllà d’una publicació associativa i esdevenen 
una eina i un referent per a tot allò relacionat amb el 
medi natural en el seu esperit més generós.  

entrevista

si que vam retrocedir!). Imprès a dues tintes, verd i 
negre, sobre paper blanc força consistent. El títol de 
l’editorial que apareixia al faldó de la portada era ben 
explícit: “Millorar la nostra comunicació”, i posava de 
manifest la necessitat de comptar amb un òrgan pro-
pi, ja que durant un any la publicació havia tingut un 
parèntesi i les notícies del sector forestal apareixien 
dins el Món Rural, l’òrgan del sindicat JARC, amb qui 
s’havia federat el nostre CFC el 2000.

La revista

El format estrenat el 2001 va continuar sense can-
vis fins a una nova etapa, encetada amb el número 
80, el juliol de 2006. La revista retornava al format 
clàssic tipus foli amb paper estucat blanc 
de qualitat, i ampliava la presència del co-
lor a absolutament totes les pàgines, que 
es movien entre 36 i 40, a partir d’aquell 
número. Una secció nova, entre d’altres, era 
la de l’entrevista, en què es conversava en 
profunditat amb persones que tinguessin 
coses importants a dir al sector i al medi 
natural en general. Justament, aquella pri-
mera entrevista va ser amb el senyor Emili 
Garolera i Bohils, membre fundador, presi-
dent honorari i ànima del Consorci Forestal 
fins que, malauradament, ens va deixar. El 
títol estava a l’alçada del que era la seva 
passió per tenir uns boscos cada vegada 
millors, per al bé de la gent i del país: “La 
inquietud i l’amor als boscos, les claus per 
saber viure tota una vida amb i per al bosc”. 
Als seus 83 anys, Garolera no parava de 
treballar i aprofitava l’entrevista per anun-
ciar que junt amb el seu fill Joan estaven 
treballant “en la creació d’un híbrid entre el 

Fotografia 1. Miquel Macià desbrossant a la seva finca.
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d’empreses 
del Catalunya

Forestal! 
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RVAS, S.L.
Instruments forestals, topogràfics i geodèsics

elip Benessat, 4 - Sabadell
 629 473 900  Fax: 937.261.689
ail: forestal@darvas.net

www.darvas.net

CASA VILELLA, SL
Maquinària forestal i per a jardins
C/ Anselm Clavé, 18 - 17430 Santa Coloma 
de Farners - Tel.: 972 840 2045
e-mail: info@casavilella.com
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VENTURA MÁQUINAS FORESTALES SL
Ctra. Vilablareix, 18-20 (Pol. Ind. Mas Aliu)
17181 Aiguaviva
Tel.: 972 401 522   Fax: 972 400 163
e-mail: info@venturamaq.com
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GIRBAU CONSULTING, SLP
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Rambla de la Generalitat, 77 - 08720 Vilafranca 
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LANDGEST enginyers, SLP

Treballs forestals, comercialització i Enginyeria
FORESTAL DE CATALUNYA, SCCL

C/ Jacint Verdaguer, 3 - 17430 Sta. Coloma de Farners
e-mail: cooperativa@forestal.cat
www.cooperativaforestal.cat






