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el moment en el que es va aprovar, es pot dir que va 
ser una norma de referència i avançada als moments. 
Una de les grans novetats de la Llei va ser precisament 
incloure la figura del Centre de la Propietat Forestal 
(CPF). Un organisme al que es va acabar de donar for-
ma quan al 1999 es va aprovar una Llei pròpia i que 
és un exemple únic de col·laboració públic – privada 
en el desenvolupament de les polítiques dirigides a un 
sector. 

La gestació, el part i el creixement del CPF val a dir 
que no ha estat gens fàcil, com tampoc ho són moltes 
de les coses importants i que valen la pena. La Llei 
forestal catalana va sortir com una aposta de país en 
un moment d’especial sensibilitat vers el món forestal 
arrel de grans incendis. El de Montserrat segurament 
el més impactant. Això va portar a que tots els partits 
polítics es bolquessin en el debat d’una Llei que es va 
aprovar per unanimitat després d’una negociació que 
va fer que la proposta inicial de Centre, quedés lluny 
del que es pretenia inicialment. Tot i així, l’encert, el 
compromís i la tasca desenvolupada des del Consor-
ci Forestal a través de propietaris - silvicultors com 
en Josep M. de Ribot i en Josep M. Vila d’Abadal, han 
fet possible que actualment el Centre de la Propietat 
Forestal sigui un exemple de col·laboració públic – pri-
vada i un exemple de recolzament al sector.

Com en qualsevol projecte que impliqui conciliar inte-

om molts sabeu, la Llei 
7/1999, del Centre de 
la Propietat Forestal 

modifica i reforça la figura d’un 
ens pioner i introduït pel Con-
sorci Forestal de Catalunya a la 
Llei 6/1988 forestal catalana.

La Llei forestal de Catalunya va 
ser la primera Llei forestal post 
dictadura aprovada a l’Estat 
espanyol i, tenint en compte 

C

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal  
de Catalunya

ressos no sempre coincidents, és clar que les millores i 
els passos endavant que s’han fet gràcies al treball que 
duu a terme el Centre, han estat gràcies a la visió i a la 
capacitat de lideratge i d’assolir consensos que formen 
part de l’ADN de la nostra organització. En aquest punt 
vull fer un reconeixement a l’esforç, no sempre prou 
agraït, que ha dut a terme el fins ara vicepresident 
del Centre – Josep M. Vila d’Abadal – en els darrers 
cinc anys. Una de les característiques que ha marcat 
la trajectòria política d’en Josep M. és la flexibilitat, 
el compromís vers el sector agrari i el món rural i la 
voluntat de donar-li veu i de construir consensos que 
ajudin a avançar al país. Sota aquesta premissa, ja fa 
cinc anys, com a candidat del Consorci a la presidència 
del CPF (responsabilitat que ja havia exercit als inicis 
del Centre), va apostar per aglutinar el sector en les 
eleccions per escollir els representants de les diferents 
organitzacions al Consell Rector del Centre. Si bé és 
veritat que quan parlem de política i de propietat fo-
restal, en el fons, els objectius i els interessos són molt 
semblants, també ho és que sovint es troba a faltar un 
treball en equip per assolir aquests objectius. 

Passats aquests cinc anys i davant d’unes noves elec-
cions, creiem que l’experiència ha estat positiva i 
apostem per avançar en el mateix camí a través de 
la candidatura UNITS PEL BOSC. És per això que, des 
d’aquestes línies i en nom de la Junta de Govern de 
l’entitat, vull felicitar a en Josep M. pel camí fet, i a 
tots els socis us animo a conèixer les propostes que 
volem treballar a través d’aquesta nova candidatura 
encapçalada per en Josep M Saurí i us demano també 
el vostre recolzament. 

Finalment, una nota obligada a la publicació del nú-
mero 150 de la nostra revista. Una publicació que va 
veure la llum el gener de 1991 i que al llarg d’aquests 
21 anys ha estat i és el vincle de contacte més valo-
rat entre els socis i l’entitat. Per celebrar-ho ens hem 
capbussat als arxius i al web del Consorci hem publicat 
tots els números en format digital. Bona lectura!

Eleccions al Centre de la Propietat Forestal 
i 150 números de la revista Catalunya Forestal

Per tots aquells socis que teniu la quota domiciliada en una entitat bancària, us demanem i agrairem que, en 
cas d’haver sofert algun canvi en les vostres dades bancàries, ens n’informeu per tal d’evitar tràmits i despeses 
innecessàries en la propera domiciliació de la vostra quota. Aquesta es farà efectiva durant el mes de gener. 
Ho podeu fer a través del telf. 972 84 27 08 o a consorci@forestal.cat

 Tauler d’avisos
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Eleccions per escollir els representants de 
la propietat forestal privada - silvicultors 

al Centre de la Propietat Forestal

l proper 26 de fe-
brer es faran les 
eleccions per de-

terminar la representativitat 
dels propietaris i propietàries 
forestals privats de Catalunya 

Fotografia 1. El Centre de la Propietat Forestal és un exemple d’ad-
ministració pública propera a la ciutadania en la qual els propietaris 
forestals tenen veu i vot.

Dates importants a tenir en compte:
Per facilitar-vos tota la informació sobre el procés 
electoral i les eleccions, al web del Consorci i del CPF 
hi trobareu la informació del cens, un model d’aval, 
com sol·licitar la votació per correu i els llocs de vo-
tació. En resum, les dates a tenir en compte són les 
següents:

9 a 24 de desembre: termini per formular reclama-
cions al cens provisional (trobareu vincle al web del 
Consorci i del CPF)

31 desembre: publicació del cens definitiu

Fins al 15 de gener recollirem els avals necessaris 
per a la presentació de la candidatura doncs el 18 
de gener és la data màxima per a la presentació de 
candidatures. 

Fins l’11 de febrer: es pot demanar el vot per cor-
reu anant a qualsevol oficina comarcal o als serveis 
territorials del Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural (antic Departament d’Agri-
cultura)

10 de febrer: inici de la campanya electoral

26 de febrer: eleccions

EJunta de Govern del 
Consorci Forestal de 
Catalunya 

al Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal 
(el Centre o CPF). Les persones amb dret a vot (titu-
lars de finques forestals amb un pla de gestió aprovat 
i vigent) heu d’haver rebut una carta del Centre amb 
la informació del procés i de la mesa electoral a la 
qual us heu de dirigir el dia de la votació.

La importància d’aquestes eleccions rau en el fet 
que el CPF és una administració del tot diferent de 
la resta, doncs el sector productor privat – més con-
cretament els propietaris/es amb pla de gestió apro-
vat – tenim molt a dir en el seu funcionament. És 
important tenir present que el Centre va ser una de 
les millores proposades pel Consorci Forestal a la Llei 
4/1988 forestal catalana i que tot i ser una figura 
que sovint a la mateixa administració catalana li ha 
costat d’assimilar, avui en dia el CPF és un referent 
i model d’èxit envejat a molts altres indrets. Entre 
altres i gràcies al Centre:

Els propietaris, a través dels nostres representants, 
participem directament en el procés de revisió 
i d’aprovació dels plans de gestió forestal. Docu-
ments que són un referent cada cop més estès per 
a la gestió de les finques forestals i que faciliten 
moltíssim tot tipus de tràmits a l’hora de fer apro-
fitaments, treballs forestals, rompudes, camins, etc.

Disposem de suport i de recolzament per tot el re-
latiu a la gestió del bosc.

Tenim una administració propera i coneixedora del 
món forestal que té per objectiu recolzar la gestió 
sostenible de les nostres finques.

Tenim un ampli conjunt d’avantatges en molts al-
tres temes que tot i no ser competència directa del 
CPF sí hi treballa, doncs han estat una reivindicació 
del sector: La certificació forestal i l’assegurança 
gratuïta de responsabilitat civil per a finques pla-
nificades, en són un exemple.



catalunyaforestal
4t trimestre de 2021

6article de fons

1. MODERNITZAR L’ADMINISTRACIÓ FORESTAL: 
CONVERTIR EL CENTRE DE LA PROPIETAT FORES-
TAL EN L’ADMINISTRACIÓ ÚNICA DEL BOSC

Com hem defensat sempre des del Consorci, plegats 
defensarem disposar d’una finestreta única per a 
l’administració forestal, com succeeix en altres àm-
bits com l’aigua, els residus o la biodiversitat, per 
aconseguir:

1. Un únic interlocutor

2. Facilitar i agilitzar els tràmits burocràtics i ad-
ministratius

3. Millorar l’eficiència dels recursos disponibles

4. Unificar criteris i garantir la coherència en la 
seva aplicació arreu del territori

Com a primer pas per a la millora i la racionalització 
de l’administració forestal, demanarem completar 
el desplegament del CPF al conjunt de boscos de 
titularitat privada i demanarem també la incor-
poració dels boscos privats de gestió municipal al 
mateix organisme. Quelcom que ja vam portar com 
a proposta que va recolzar el conjunt del sector a la 
consellera Jordà.

Amb això volem superar la situació de confusió ac-
tual de distribució i execució de les funcions de l’Ad-
ministració Forestal en el territori que ha de portar a 
la racionalització de l’acció administrativa i alhora la 
dinamització del sector.

2. MILLORAR EL FINANÇAMENT DE LES POLÍTI-
QUES FORESTALS I DEL MEDI NATURAL:

La manca de finançament de les polítiques forestals 
és una reivindicació històrica del conjunt del sector i 
és quelcom que es fa palès i evident revisant les pre-
visions en el capítol d’inversions i ajuts previstos al 
Pla General de Política Forestal (actualment suspès), 
i el pressupost realment executat. Per fer-hi front 
hem convingut en la necessitat de:

Crear el FONS FORESTAL previst ja en la Llei del 
Centre de la Propietat Forestal (art. 4) per donar 
estabilitat i per dotar de capacitat econòmica i 
d’autonomia al Centre de la Propietat Forestal.

Reivindicar que es nodreixi el fons forestal del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya i en dar-
rera instància, d’impostos finalistes específics.

Treballar conjuntament la distribució i prioritats de 
fons europeus (PDR, fons europeus de recuperació 
i altres) per trobar l’equilibri entre els recursos i els 
objectius del CPF. 

UNITS PEL BOSC: presentem una candi-
datura única amb la resta d’entitats vin-
culades al sector productor
Com ja vam fer el 2016 amb un resultat molt posi-
tiu, per continuar amb el projecte de fer créixer al 
Centre i de donar recolzament i reforçar la nostra 
veu com a sector, hem optat per una candidatura 
unitària: UNITS PEL BOSC.

Els representants acordats pel sector a través de 
la candidatura UNITS PEL BOSC són els següents:

Josep M Saurí i Abella, propietari forestal del 
Vallès Oriental, ramader i representant del Con-
sorci Forestal de Catalunya (CFC) a la coalició.

Manuel Busquet i Arrufat, propietari forestal 
del Bages, advocat i representant de la Federa-
ció Catalana d’Associacions de Propietaris Fo-
restals (BOSCAT).

Marc Comalrena de Sobregrau Esteve, propieta-
ri i enginyer forestal del Vallès Occidental i re-
presentant de l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre (IACSI).

Josep Rius i Prat, propietari forestal del Bages, 
ramader i representant de la Unió de Pagesos 
(UPC).

Eduard de Ribot Porta, propietari i enginyer 
forestal de la comarca de la Selva, membre de 
l’executiva del Consorci Forestal de Catalunya i 
representant de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (JARC) a la coalició. 

Treballar plegats és del tot necessari per fer de 
contrapès a un entorn cada cop més marcat per 
un conservacionisme mal entès i contrari a l’ac-
tivitat forestal i un desconeixement predominant 
en temes de boscos. Dos grans tendències a com-
batre de forma decidida davant la necessitat de 
convertir el sector del bosc en un aliat del canvi 
de model social i econòmic. Un canvi que aposta 
per la bioeconomia, pel recolzament a les activi-
tats que milloren el planeta i pel benestar de les 
persones.

Un pla de treball pels propers sis anys
Com a document adjunt a l’acord de candidatura, 
a nivell d’UNITS PEL BOSC hem treballat i s’han 
consensuat les següents línies de treball per als 
propers sis anys:
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Fotografia 2. El foment de l’economia del bosc és la base per a 
millorar les finques, social i ambientalment.

3. MILLORAR LA GOVERNANÇA I COMPATIBILITAT 
DE LES POLÍQUES AMBIENTALS RESPECTE LA GES-
TIÓ FORESTAL

Per fer-ho, el conjunt d’entitats treballarem per:

Garantir la compatibilitat entre les polítiques de ges-
tió forestal i les de conservació de la biodiversitat.

Fer realitat la gestió compartida amb ens locals i 
amb propietaris dels terrenys en espais naturals 
d’acord als compromisos del govern de la Genera-
litat amb la propietat forestal. Un punt que des del 
Consorci Forestal vam incorporar a l’Estratègia de 
la Biodiversitat i del Patrimoni Natural 2024 – 2030 
aprovada per la Generalitat.

Garantir una representació justa i paritària dels titu-
lars dels terrenys i sectors econòmics afectats, a la 
nova Agència de la Natura.

4. APOSTAR PER LA MILLORA DE LES RENDES PRO-
VINENTS DE L’ACTIVITAT i LA PROPIETAT FORESTAL

Analitzant i impulsant altres fonts de finançament 
addicionals de la propietat forestal: sistemes de 
Pagament per Serveis Ambientals (PSA), fiscalitat, 
mercats voluntaris de CO2 via titulització de drets, 
ús lúdic i altres.

Impulsant la funció energètica de les forests catalanes.

Impulsant la funció proveïdora de matèries primeres 
per a tot tipus de sector industrial, tot cercant des de 
l’àmbit de la bioeconomia, arribar al major nombre 
possible de sectors industrials.

Continuant amb la promoció de les associacions i 
de les agrupacions de propietaris forestals en el nou 
Programa de Desenvolupament Rural (PDR 2023 – 
2027).

Elaborant plans estratègics pels diferents productes 
i cadenes de valor vinculades al sector forestal (suro, 
fusta estructural, llenyes, química verda, productes 
forestals no fusters, etc.).

Treballant per captar inversions de la indústria trans-
formadora i per afavorir la seva implantació a Ca-
talunya. En aquesta línia de treball i a través de la 
Cooperativa Serveis Forestals participem també en 
un dels 27 projectes emblemàtics recolzats per la 
Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de reactivar 
l’economia del sector forestal i contribuir a la pre-
venció d’incendis catastròfics.

Impulsant la regulació dels aprofitaments comple-
mentaris lligats a productes no fusters (bolets, pinyó, 
bruc, ...).

Afavorint la complementarietat de rendes, tot afavo-
rint activitats en el marc de la propietat forestal que 
aportin recursos quan la forest per si sola no pot. 

Promovent instruments de certificació de la fun-
ció embornal de les finques forestals ordenades a 
fi de dotar a la propietat de mecanismes per exigir 
la titulització dels drets de CO2 i permetre la seva 
comercialització.

5. APOSTAR DE FORMA CLARA DES DEL CPF PER 
UN CONJUNT DE MESURES DE PREVENCIÓ D’IN-
CENDIS I D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DELS 
NOSTRES BOSCOS. ENTRE ALTRES:

Foment i suport a les mesures de gestió forestal 
sostenible orientades a la prevenció d’incendis.

Transformacions a pastura i rompudes tècnicament 
viables.

Impulsar mesures de gestió forestal per a l’adapta-
ció dels boscos al canvi climàtic. Des del Consorci 
hem treballat en boscos com la sureda (http://life-
suber.eu/ca) però aquesta és una tasca en la qual 
cal continuar aprofundint.

Creació de Punts Estratègics de Gestió per a la pre-
venció de Grans Incendis Forestals (GIF) d’acord 
amb les prioritats de bombers i altres.

6. PROMOURE ACTIVAMENT EL DESENVOLUPA-
MENT DE L’ESTRATÈGIA DE LA BIOECONOMIA A 
CATALUNYA. 

L’Estratègia catalana de la bioeconomia 2020 – 2030 
és un Pla aprovat pel Govern de la Generalitat que ha 
de ser una oportunitat per al sector agrari. El canvi 
de model econòmic deixant enrere els recursos fòssils 
és ja una obligació i, tant la bioeconomia, com l’eco-
nomia circular, són uns dels puntals que han de fer 
possible aquesta transformació.
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Pel que fa al món forestal, és indispensable que el 
CPF esdevingui el punt de trobada entre associaci-
ons, propietaris, i sectors industrials, tot recolzant, en 
la mesura del possible, les iniciatives que suposin un 
desenvolupament de l’Estratègia i l’aparició de nous 
agents industrials demandants de productes forestals.

7. POTENCIACIÓ DE LA TASCA DEL CPF

Actualment la tasca que està desenvolupant el Centre 
és molta i molt important però sovint poc coneguda i 
valorada. Per esmenar-ho ens proposem:

Establir mecanismes de major difusió dels dictà-
mens preceptius elaborats pel CPF a instàncies 
d’altres administracions, i/o processos legislatius en 
curs on és d’obligat compliment, actuant legalment 
quan aquest informe no sigui requerit. 

Donar suport als serveis tècnics del CPF perquè pu-
guin afavorir i defensar les actuacions proposades 
per la propietat davant les administracions ambi-
entals, sempre que siguin tècnica i legalment viables.

Possibilitar que els IOF tinguin suficient seguretat 
jurídica (que, un cop aprovats, no depenguin de 
l’opinió d’un tècnic o terceres administracions) per-
què puguin esdevenir un producte a comercialitzar 
en un mercat de futur.

Mantenir el compromís per l’impuls de la Certifica-
ció Forestal PEFC i Catforest alhora que el CPF es 
compromet a defensar les deduccions fiscals. 

Promoure que el CPF desenvolupi estudis de mercat 
que aportin transparència a la cadena de valor dels 
productes forestals.

Desenvolupament del Codi Ètic de bones pràctiques 
en el marc dels òrgans rectors del CPF per reforçar 
la transparència a nivell d’entitat.

Fotografia 3. La unificació de criteris en matèria ambiental ajudarà 
a gestionar més i millor les finques.

Fotografia 4. La regulació de l’accés al medi natural és 
un repte pendent i que s’ha d’abordar urgentment.

8. ALTRES TEMES A TREBALLAR

El Pla de Treball recull també els punts que segueixen 
i que esperem poder fer realitat en els propers anys:

Defensa de la figura del/de la Propietari/ària-
silvicultor/a. Un concepte que cal concretar però 
que ha de permetre valorar i premiar el compromís 
del/de la titular d’una finca forestal, amb la conser-
vació i millora de la mateixa.

Impulsar la regulació de l’accés al medi natural i de 
l’ús social dels boscos respecte als drets de la pro-
pietat. Un tema complex, de la màxima actualitat i 
sobre el que hem de fer un primer pas. 

Revisar l’exigència d’un estudi d’impacte ambiental 
per rompudes forestals a fi d’evitar-ne la seva ne-
cessitat en boscos ordenats. Quelcom que actual-
ment ja està parant molts plans i projectes per la 
dificultat d’acords amb l’administració ambiental.

Per últim, però no per això menys important, prete-
nem incorporar la perspectiva de gènere a la repre-
sentació forestal i impulsar el paper de la dona en 
un sector on n’hi ha una presència molt baixa.

ANIMA’T A PARTICIPAR I CONTACTA AMB NOSALTRES 
PER DONAR RECOLZAMENT A UNITS PEL BOSC

Tirar endavant amb la candidatura i amb el Pla de tre-
ball exigeix d’un esforç compartit i del recolzament de 
tot el sector. Per això ens posem a la vostra disposi-
ció per: aclarir qualsevol dubte sobre tot plegat, facili-
tar-vos tot el necessari per fer-nos arribar el vostre aval 
(quelcom necessari per poder presentar candidatura) i 
per qualsevol altre aspecte que us pugui interessar. 
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En el marc de l’objectiu de col·laboració i treball amb 
entitats del sector, el 21 de setembre vam tenir una 
trobada amb Cristina Sánchez, Sandra Carrera i Marc 
Vilahur, de la Xarxa per a la Conservació de la Natu-
ra, i Miquel Rafa, president de la Fundació Catalunya 
la Pedrera. La reunió va servir per tenir un intercanvi 
d’impressions sobre la situació actual de les políti-
ques forestals i de conservació del medi natural, així 
com de les prioritats que compartim per a la millora 
d’aquestes.

La trobada va constatar que, lluny del que sovint 
sembla a través dels mitjans de comunicació, els ob-
jectius dels propietaris forestals actius i implicats en 
la gestió de les seves finques, sovint es comparteixen 
per part de les entitats de conservació. Coincidim en 
què les figures de conservació del territori i políti-
ques com la millora de la biodiversitat, han de ser una 
oportunitat i no una trava per al titular i gestor dels 
terrenys. Per avançar en aquesta direcció hem acor-
dat també començar a treballar en un pla d’acció a 
curt i mig termini que ha de tenir entre els seus eixos:

Trobada entre el Consorci Forestal de Catalunya i destacades 
entitats de conservació de la natura

La prevenció d’incendis forestals 

La regulació de l’accés al medi natural

La millora de la participació i de la governança dels 
Espais Naturals Protegits

El recolzament i l’impuls a la gestió forestal soste-
nible com a eina per a la conservació i millora de les 
finques forestals.

FIRA DE L’ENERGIA I LA
CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

17, 18 i 19. Febrer 2022

Autoconsum elèctric, bioenergia
i bioconstrucció

El passat 26 d’octubre, el Comitè d’Experts del Life 
Biorgest va celebrar la seva segona trobada, al Parc de  
Collserola. El projecte aglutina experts de diferents 
països i regions de l’arc mediterrani, i aquestes tro-
bades serveixen per debatre estratègies amb l’objec-
tiu de posar en valor la gestió dels boscos i la millora 
de la biodiversitat.

En aquesta ocasió es va parlar de l’evolució de la bio-
diversitat als boscos de Catalunya, d’eines i indicadors 

El comitè d’experts del Life Biorgest posa de relleu l’evolució 
positiva de la biodiversitat als boscos catalans

per valorar l’impacte de la gestió en el camp de la 
conservació, les Orientacions de Gestió Forestal Sos-
tenible (ORGEST) i la planificació forestal, i es va fer 
una posada al dia de les mesures de millora de la bi-
odiversitat acordades en el marc del Life Biorgest.  Fi-
nalment, es va discutir sobre metodologies per valorar 
els costos i beneficis d’aquestes actuacions, així com 
de propostes de compensació a la propietat forestal 
per afavorir la seva implantació.
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Treballem amb l’Associació de Propietaris del Montnegre i el 
Corredor i amb la Diputació de Barcelona per regular l’accés 
motoritzat al Parc

La regulació de l’ús social dels espais forestals és una 
assignatura pendent, alhora que un problema cada 
cop més important per a molts propietaris forestals. 
Els inconvenients que comporta la manca de norma-
tiva i de recursos per posar fre a problemes de sobre 
freqüentació, robatoris, deteriorament d’espais singu-
lars, etc. contrasta amb l’interès creixent del conjunt 
de la població en  tota mena d’activitats que es de-
senvolupen al medi natural.

Amb l’ànim d’aportar solucions pràctiques a nivell de 
territori, des de l’any passat i en col·laboració amb 
l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Cor-
redor, estem treballant amb el Parc per restringir la 
xarxa viària oberta a tothom a les vies indispensables, 
per  garantir l’accessibilitat als principals punts d’in-
terès. Aquest és un treball que requereix criteris clars, 
consensuats i que exigirà també un esforç en temes 
de senyalització, de comunicació i de divulgació.

La gestió forestal sostenible és un conjunt d’eines i 
de criteris que garanteixen l’equilibri entre els usos 
del bosc i la preservació de la seva biodiversitat, la 
productivitat i la seva capacitat de regeneració. Així 
es reconeix a nivell internacional, tot i que el Depar-
tament d’Acció Climàtica no mostra un criteri clar 
en aquesta consideració. Una mostra de la manca de 
sensibilitat i d’un criteri prou coherent és el projecte 
de decret sobre el Registre de Finques amb Inicia-
tives de Conservació del Patrimoni Natural i la Bi-
odiversitat. Una proposta de normativa que pretén 
estimular la participació dels titulars de les finques 

El Consorci Forestal de Catalunya reclama al govern unitat de 
criteri i que inclogui els instruments de gestió forestal al nou 
registre de conservació de finques

en la  seva conservació i millora, però que al fer-
ho, no recull ni la importància de les directrius de 
gestió forestal sostenible, ni el compromís de milers 
de propietaris a través dels Instruments d’Ordenació 
Forestal (IOF).

Per esmenar el projecte de decret, el Consorci Fores-
tal ha demanat que el nou text inclogui les referèn-
cies obligades a la normativa forestal i als principis 
i estratègies vinculades a la mateixa, i que inclogui 
també els Instruments d’Ordenació Forestal com a 
documents que recullen el compromís de la propi-
etat en la conservació i millora de les seves finques.

La conferència Boscos i bioeconomia va ser un dels 
actes destacats de la Setmana del Bosc, que es va fer 
a Sant Celoni. El president del Consorci Forestal, Ro-
sendo Castelló, i el degà del Col·legi d’Enginyers de 

Rosendo Castelló i Eduardo Rojas promouen un debat sobre boscos 
i bioeconomia a Sant Celoni

Forests, Eduardo Rojas, en van parlar a fons en un 
debat que va servir per fer una posada al dia de la 
situació forestal als boscos del Montseny i del Parc 
del Montnegre i el Corredor.
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Singular Wood va rebre el premi al sector forestal, en 
la 3a edició dels Premis Quintanes a l’emprenedoria 
de l’entorn rural. El jurat va valorar positivament “la 
singularitat del projecte, i la possibilitat de reutilitzar i 
transformar un recurs natural en un objecte de disseny.”

Singular Wood, amb el suport del Consorci Forestal 
de Catalunya, facilita la comercialització i dona 
un valor afegit a les fustes dels nostres boscos amb 
característiques especials i singulars. Podeu visitar la 
web i conèixer més informació del projecte: www.
singularwood.cat

Singular Wood rep el guardó en el sector forestal als Premis 
Quintanes d’emprenedoria

Salbanyà va presentar el llibre en el transcurs de l’As-
semblea General del Consorci Forestal de Catalunya, 
que es va celebrar el 27 d’octubre a l’escola Agrària i 
Forestal Casa Xifra, de Santa Coloma de Farners. Una 
interessant i necessària trobada amb els nostres so-
cis i sòcies per a debatre sobre l’actualitat de l’àmbit 
forestal i les estratègies de treball de l’entitat, amb 
molts temes oberts i amb un paper cabdal en la presa 
de decisions importants pel futur del sector.

L’advocat i membre de la Junta de Govern del Con-
sorci Forestal, Jordi Salbanyà, va fer la presentació 
del llibre “La conservació dels boscos per part dels 
propietaris forestals privats”, que reprodueix la seva 
tesi doctoral que va merèixer un Cum Laude per part 
del tribunal avaluador de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona.

En un temps en que la nostra societat intenta sobre-
posar-se als estralls dels incendis forestals que cada 

Jordi Salbanyà presenta el seu llibre sobre la conservació dels 
boscos per part dels propietaris forestals privats

estiu prenen protagonisme, uns incendis que molts 
vinculen a l’estat d’abandonament en que es tro-
ben bona part dels terrenys forestals del nostre país, 
aquesta obra ofereix una visió crítica del deure de 
conservació dels boscos que s’imposa als propietaris 
privats.
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El sector del pinyó a Catalunya és estratègic i pre-
senta un potencial productiu i econòmic enorme, 
i a partir de l’anàlisi de diverses experiències de-
senvolupades els darrers anys en el marc del pro-
jecte Quality Pinea, ara aposta decididament per 

les plantacions in-
tensives. Els bons re-
sultats dels treballs 
duts a terme per a la 
producció de pinyes 
fan veure la viabili-
tat de les plantaci-
ons de pi pinyer en 
grans extensions de 
zones agrícoles, fins 
i tot en àrees margi-
nals i amb poca plu-
viometria.

Al mateix temps, 
els estudis avalen la 
rendibilitat econò-
mica d’aquest tipus 
de plantacions, fet 
que hauria d’ani-
mar a propietaris de 
terrenys forestals i 
agrícoles a tirar en-
davant aquest nou 
tipus d’explotacions.

Des del Consorci Forestal de Catalunya ens mostrem 
satisfets de la trobada amb Anna Barnadas, 
Secretària General de Medi Ambient i Sosteniblitat.

El sector del pi pinyer de Catalunya aposta per les plantacions 
intensives

La Secretària de Medi Ambient es compromet a treballar 
conjuntament temes estratègics

El passat 12 de novembre es va celebrar a l’Alt 
Empordà una jornada de transferència en el marc 
del projecte Quality Pinea. S’hi van presentar inte-
ressants conclusions de treballs fets en els darrers 
anys, com per exemple la quantificació de la pro-
ducció de pinya mitjançant l’ús de drons amb sen-
sors de imatge d’alta resolució espacial, que s’ha 
estat testant en plantacions empeltades. Al mateix 
temps, es va visitar una plantació on s’ha aplicat 
la tècnica d’empelt, que s’ha demostrat altament 
efectiva. 

A la reunió, que va tenir lloc a finals de novembre, 
es va fer palès el compromís del govern de treballar 
conjuntament amb el Consorci per impulsar les pro-
postes incloses a l’Estratègia per a la Biodiversitat 
relatives a:

Garantir la compatibilitat entre les polítiques de 
gestió forestal i les de conservació de la biodiver-
sitat.

Fer realitat la gestió compartida amb ens locals i 
amb propietaris dels terrenys en espais naturals.

Garantir una representació justa i paritària dels 
titulars dels terrenys i sectors econòmics afectats, 
a la nova Agència de la Natura.
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Uns 65 tècnics i professionals de l’àmbit forestal van 
participar a les sessions telemàtiques del curs d’espe-
cialització en gestió forestal naturalística i gestió de 
boscos mixtos per a l’adaptació al canvi climàtic, que 
va tenir lloc el passat mes d’octubre.

Les sessions telemàtiques es van combinar amb ses-
sions pràctiques a diferents rodals on s’han dut a 
terme diferents actuacions silvícoles. Van estar diri-
gides i explicades per experts i pels professionals que 
han planificat i executat aquestes accions.

Durant el curs es van presentar diferents aproximaci-
ons silvícoles de referència per abordar els reptes de 
gestionar el bosc per adaptar-lo al canvi climàtic i la 

Més d’una seixantena de participants al curs d’Especialització en 
Gestió naturalística i gestió de boscos mixtos per a l’adaptació 
al canvi climàtic

conservació i la millora de la biodiversitat, en el marc 
dels projectes Life Biorgest i Life MixForChange.

Les sessions teòriques van ser gravades i estan dispo-
nibles a la web del projecte Life Biorgest.

Colze a colze amb l’associació de Propietaris Fo-
restals d’aquest espai, el Consorci Forestal de Ca-
talunya ha analitzat en profunditat la proposta de 
normativa i de directrius de gestió que ha presentat 
al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, com a primer pas de tramitació del 
Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del 
Cadí-Moixeró.

El posicionament contrari a la proposta de  Pla de 
Protecció és compartit per la totalitat d’organitza-
cions representatives del sector productor fores-
tal i es pot consultar a la web del Consorci Forestal 

Presentem al Govern 56 esmenes a la  proposta de Pla de Protecció 
de Cadí-Moixeró, marcadament ideològic i contrari a la dinamit-
zació del territori

de Catalunya. Entre altres, el Pla preveu que el 25% 
dels recursos de l’espai es dediquin a portar a aquest 
territori a una “dinàmica natural” i menys d’un 10% 
al recolzament a les activitats tradicionals.

El passat 8 de novembre, representants del Con-
sorci i el president de l’associació de Propietaris 
Forestals del Cadí-Moixeró, ja es van reunir amb 
el Director General de  Polítiques Ambientals, An-
toni Ferran, per debatre aquestes qüestions. Tot i 
l’avenç del procés d’aprovació del nou pla, Ferran 
va expressar la seva voluntat de treballar i buscar 
l’entesa amb la propietat forestal.
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pels danys causats per la caiguda d’arbres

La responsabilitat 

ada cert temps surt 
a la premsa alguna 
notícia que posa de 

relleu les enormes respon-
sabilitats que tenen els/les 
propietaris/àries forestals; 
en aquest cas volem fer 
esment a la responsabilitat 
per danys i perjudicis deri-
vats del trencament i pos-
terior caiguda d’un arbre.

Aquesta vegada es tracta de 
la publicació d’una sentèn-
cia que, després d’un llarg 
periple judicial de més de 
sis anys, va dictar l’Audièn-
cia Provincial de Bilbao el 

passat 21 de desembre de 2020, i que va tenir ressò 
a les xarxes socials perquè tant les lesions patides 
pel demandant, com l’import de les indemnitzacions 
que la propietat i la seva companyia asseguradora 
li han hagut de pagar, foren molt importants. Efec-
tivament, la sentència condemnà a la companyia 
asseguradora de la propietària a indemnitzar al le-
sionat en 550.292,47 € i a la propietària a indem-
nitzar-lo en 49.707,53 €, tot plegat més interessos, i 
part de les costes i despeses processals.

Succintament, es tracta d’un accident ocorregut per 
la caiguda d’un arbre sobre un motorista que circu-
lava per un camí forestal privat un dia de fort vent, 
que li va causar lesions per les quals va quedar en 
situació de paraplegia de la que se’n derivà una in-
capacitat permanent absoluta.

La primera qüestió que argumentava la propietària 
dels terrenys forestals és que si bé el camí era privat, 
aquest havia estat incorporat per la Diputació Foral 
de Biscaia a la xarxa del Camí de Sant Jaume i és per 
aquest motiu que els propietaris del camí al·legaven 
que ja no tenien competència ni responsabilitats, 
sobre el bon estat i manteniment del camí, que cor-
responia a aquella administració, ni tampoc sobre la 
senyalització del mateix, que corresponia al Govern 

Jordi Salbanyà 

Advocat. 

Membre de la 
Junta de Govern del 
Consorci Forestal 
de Catalunya i del 
Consell de Protecció 
de la Natura

Basc. Certament, la Llei de Monts estableix en el seu 
article 54 bis, que l’accés públic a les forests serà 
objecte de regulació per les administracions públi-
ques competents, les quals definiran les condicions 
en què es permet la circulació de vehicles de motor 
per pistes forestals situades fora de la xarxa de car-
reteres i a través de terrenys forestals. I en exercici 
d’aquesta competència normativa, el Decret basc 
que regula el Camí de Sant Jaume prohibeix la cir-
culació motoritzada per aquesta mena de camins.

A més, per tal d’exonerar-se totalment de la seva 
responsabilitat la propietària va provar que la pine-
da estava ben gestionada i que l’única causa pos-
sible d’aquesta caiguda de l’arbre que va lesionar 
al demandant, fou l’acció de la força del vent, pel 
que es tractaria d’una causa de força major, i per 
això demanava que la demanda fos desestimada, bo 
i considerant la negligència del motorista a l’hora de 
practicar una activitat de risc per la muntanya, sen-
se la preceptiva autorització i en condicions meteo-
rològiques adverses que desaconsellaven la pràctica 
d’esports a l’aire lliure.

C

 de la propietat forestal 

La fonamentació d’aquesta sentència que condem-
na a la propietat forestal (i per extensió a la seva 
companyia asseguradora) rau en l’article 1908.3 del 
Codi Civil espanyol, que estableix que els propietaris 
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respondran dels danys causats, entre altres supòsits, 
per la caiguda d’arbres col·locats en llocs de tràn-
sit, “quan no sigui ocasionada per força major”. En 
aplicació estricta d’aquest precepte i d’acord amb 
la jurisprudència del Tribunal Suprem, aquesta sen-
tència considera que en aquests casos no n’hi ha 
prou per excloure la responsabilitat del propietari de 
l’arbre, en que aquest provi que ha actuat de manera 
diligent cuidant els arbres, sinó que cal demostrar 
que en l’accident no va concórrer força major. És a 
dir, tant és que el propietari hagi actuat o no dili-
gentment en la gestió de l’arbreda, perquè la seva 
responsabilitat és objectiva, el que el fa responsa-
ble en tot cas dels danys i perjudicis ocasionats per 
la caiguda dels arbres, llevat que concorri causa de 
força major.

En definitiva, el que pretén aquest precepte és que 
el propietari d’un arbre (sigui propietari privat o pú-
blic), respongui de tot dany que aquest causi. És per 
això que a parer del tribunal, no té cap transcen-
dència que la titularitat del camí sigui privada o d’ús 
públic, perquè la responsabilitat deriva del fet de ser 
propietari de l’arbre que cau sobre un camí de trànsit 
-i no sobre la titularitat del camí- i el Camí de Sant 
Jaume, per la seva pròpia naturalesa com recorda la 
sentència, és un lloc de trànsit, i per ell hi circulen 
pelegrins i caminants, i tota mena de vehicles. 

Una qüestió a banda seria si la propietat posteri-
orment podria exercir una acció de derivació de la 
responsabilitat mitjançant l’exercici d’una reclama-
ció de responsabilitat patrimonial contra l’adminis-
tració pública per no haver senyalitzat i impedit la 
circulació de vehicles per aquest camí, una qüestió 
en la qual ara no ens hi estendrem.

La segona qüestió a considerar és que tal com ja 
hem dit, l’única causa d’exoneració de la responsa-
bilitat de la propietat és que la caiguda de l’arbre al 
lloc de trànsit s’esdevingui per causa de força ma-
jor. Aquesta força major ha de ser provada per la 
propietària demandada, limitant-se al reclamant a 
acreditar la relació causa-efecte entre el fet (la cai-
guda de l’arbre) i els danys patits. L’art. 1105 CC de-
fineix la força major com “aquells successos que no 
s’haguessin pogut preveure, o que, previstos, fossin 
inevitables”. Evidentment que la caiguda d’un arbre 
en situacions normals no es pot preveure, a no ser 
que pateixi de patologies greus, però aquest no serà 
el fet exonerant.

D’acord amb la jurisprudència, la força major en 
casos de caigudes d’arbres només s’esdevindria per 
l’existència de fenòmens atmosfèrics de caràcter 
extraordinari, o fortes ratxes de vent que no s’ha-

guessin pogut preveure, que el propietari haurà de 
provar de manera plena i suficient. Hem de fer no-
tar que en un article que hem tingut ocasió de lle-
gir de l’advocada Marta Álvarez (https://blog.sepin.
es/2014/10/arbol-vaaaaaaa/), aquesta sosté que la 
majoria de les sentències de les Audiències Provin-
cials, aquestes limiten la força major només als su-
pòsits de “riscos extraordinaris” recollits al Reial De-
cret 300/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris. 
Si talment això fos així, caldria estar amatent que 
davant d’una situació d’aquesta mena fos acredita-
da aquesta consideració de risc extraordinari, el que 
podria donar peu a que no fos la propietat forestal o 
la seva asseguradora les que haurien d’indemnitzar 
els danys provocats per aquells riscos, sinó el Con-
sorci de Compensació d’Assegurances. 

Davant d’aquesta responsabilitat objectiva que, com 
veiem, pot portar greus conseqüències econòmiques 
als propietaris forestals, hem de ressaltar la neces-
sitat de ser curosos i de disposar d’una assegurança 
per fer front a una eventualitat com la que hem ex-
posat. En aquest sentit, hem de recordar que des de 
l’any 2006 el Centre de la Propietat Forestal té con-
tractada una assegurança adreçada a cobrir aquesta 
responsabilitat civil objectiva derivada de la propie-
tat, pels danys per accident que puguin patir terce-
res persones dins de finques amb Pla Tècnic de Ges-
tió i Millora Forestal, i pel sol fet de tenir-lo aprovat, 
en els termes i condicions que hom pot consultar 
a la pàgina web del CPF: http://cpf.gencat.cat/ca/
cpf_03_linies_actuacio/planificacio-forestal/cpf_
quins_avantatges_iof_aprovat.
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Nova versió de l’Índex de Biodiversitat Potencial (IBP),

Índex de Biodiversitat Potencial (IBP) és un 
indicador indirecte de la capacitat d’aco-
llir biodiversitat que té un bosc. Es basa en 

l’avaluació, a camp, de 10 factors clau que resumei-
xen els coneixements adquirits al llarg d’anys sobre 
la relació entre estructura del bosc i la biodiversitat 
que aquest acull. S’aplica a escala de rodal, que és 
l’escala habitual de gestió.

L’IBP està pensat per a ser utilitzat per persones 
que planifiquen o gestionen habitualment el bosc, 
no expertes en coneixements naturalístics. Això 
possibilita l’avaluació de l’estat de la biodiversitat 
en aquella gran majoria de boscos als quals no és 
possible realitzar una anàlisi més detallada. Conèixer 
els elements que són clau per a la biodiversitat al 
nostre bosc en facilita la seva conservació, i posar-hi 
números permet visibilitzar el paper que els boscos 
gestionats juguen en la conservació i millora de la 
biodiversitat (figura 2).

Darrerament, de la mà d’esquemes de Pagament per 
Serveis Ecosistèmics (PSE) o estudis d’impacte am-
biental, ha proliferat també el seu ús com a eina per 
avaluar l’impacte de la gestió forestal sobre la bio-
diversitat. Aquest és el cas dels mercats voluntaris 
de crèdits de carboni desenvolupat a França (Label 
bas-Carbone), o del mercat de Crèdits Climàtics de-
senvolupat a Catalunya pel projecte LIFE CLIMARK.

Teresa Baiges

Enginyera de 
forests 

CPF

Pierre Gonin

Enginyer de forests 

CNPF-IDF

La nomenclatura d’IBP té l’origen a França, on des 
de l’any 2008, CNPF, IDF i INRAE hi han estat tre-
ballant com a part de l’aplicació de l’Estratègia 
Nacional per a la Biodiversitat francesa (Larrieu & 
Gonin, 2008). A Catalunya, el Centre de la Propi-
etat Forestal (CPF) va començar a treballar, l’any 
2010, en un índex de biodiversitat (Fernandez et al., 
2013), com a tancament als treballs que durant una 
dècada s’havien dut a terme sobre gestió forestal 
i biodiversitat en el marc del “Programa de segui-
ment de la biodiversitat dels boscos de Catalunya 
– BIBOCAT”. L’any 2019, se’n va publicar una versió 
harmonitzada amb els estàndards de l’IBP Medi-
terrani internacional (Baiges et al., 2019). Aquesta 
nova versió de l’IBP s’ha tancat el 2021 i ha estat 
elaborada pel CPF i el CNPF i consensuada amb els 
diferents agents implicats en la gestió i conserva-
ció dels boscos a Catalunya, en el marc del projecte 
LIFE BIORGEST, coordinat pel Consorci Forestal de 
Catalunya.

L’

una eina senzilla i solvent per avaluar
la capacitat d’acollir

  biodiversitat dels boscos

Figura 1. Factors considerats a la metodologia IBP. 
Font: Baiges et al. (2021).



catalunyaforestal
4t trimestre de 2021

18biodiversitat

2a 1c

2b

3a

1a

1b

2c 3b

3c

LA REGENERACIÓ EL CREIXEMENT I LA PRODUCTIVITAT

LA PROTECCIÓ CONTRA AGRESIONS EXTERNES

L'acció de certs insectes (mosques de la família dels 

coleòpters), que s'alimenten de nèctar i dispersen el 

d'un gran nombre d'arbres (fruiters, castanyers, aurons, 
etc.).

Manteniment de la fertilitat del sòl gràcies a la
descomposició de la matèria orgànica morta
Molts organismes participen en la restitució de nutrients al 
sòl reciclant la matèria orgànica morta. El grup dels 
saproxílics (fongs, insectes, etc.) descomponen la fusta 
morta, mentre que altres organismes (àcars, col·lèmbols, 
cucs de terra, etc.) s'ocupen de les fulles.

Dispersió de les llavors
Els fruits i les llavors serveixen d'aliment a molts 
animals. A través dels seus desplaçaments, els 
mamífers, els ocells i els insectes (particularment les 
formigues) els allunyen de l'arbre progenitor. Les 
llavors consumides parcialment o que es troben en els 
excrements podran germinar més lluny, cosa que 
augmentarà la capacitat de dispersió dels arbres en 
qüestió.

Preparació d'un substrat adequat per a la 
regeneració de determinades espècies
Un cert nombre d'insectes i fongs contribueixen a la 
descomposició de la fusta morta. En unes condicions 
concretes, la fusta morta descomposta és un substrat 
excel·lent per a la germinació de llavors de diverses 
espècies arbòries, com l'avet roig o la moixera de 
guilla.

Redistribució dels nutrients i del carboni
El desplaçament dels organismes esmentats anteriorment 
permet dispersar la matèria orgànica reciclada pel rodal. 
Així mateix, una xarxa subterrània de fongs micorrizes 
(associats a les arrels de les plantes) permet una redistribu-
ció del carboni de les plantes que en tenen més a les que 
els en falta.

Les micorrizes: relacions simbiòtiques entre 

arrels dels arbres. Quan les plantes s'hi associen, els fongs els 
permeten buscar aigua i nutrients en porus del sòl molt 
petits, la qual cosa augmenta considerablement l'espai 
explorat per les arrels.

Regulació d'espècies amb una forta 
dinàmica poblacional (plagues)
Els depredadors naturals d'insectes causants de 
plagues contribueixen a regular les dinàmiques  
poblacionals d'insectes que proliferen cíclicament, 
cosa que provoca danys considerables als arbres de 
manera puntual.

Protecció contra els patògens de les arrels 
(micorrizes)
Les hifes dels fongs micorrizes s'agrupen al voltant de 
l'arrel i formen un veritable mantell. El fong duu a 
terme alhora la funció d'una barrera mecànica i 

degradar les substàncies produïdes pels patògens per 
a atacar les arrels.

Capacitats de resistència i resiliència 
davant de pertorbacions
Tota la biodiversitat contribueix a garantir part de la 
fortalesa (capacitat de resistència) i de la resiliència 
(capacitat de guarició i recuperació) dels ecosistemes 
forestals com a conseqüència d'una pertorbació, com 
una tempesta o un incendi.

2a.

2b.

2c.

1a.

3a.

3c.

3b.

1b.

1c.

LA BIODIVERSITAT, UN ALIAT MOLT IMPORTANT PER AL SILVICULTOR

NUTRIENTS*

*  carboni, nitrogen, fòsfor, calci, magnesi i potassi

PAPER DE LA BIODIVERSITAT EN LA VIDA D'UN ARBRE A TRAVÉS DE SIS EXEMPLES

C C

CarbonI
C

C

Figura 2. Infografia del paper de la biodiversitat com aliada per al silvicultor. Font: CPF-CNPF. Manual IBP Catalunya 
(en edició).
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Aplicació a bosc de l’IBP
Aplicar l’IBP consisteix a fer un recorregut pel bosc (en 
transsecte o circular) tot observant sistemàticament 
l’estat en què es troben els 10 factors que composen 
l’índex (figura 1). 

Els 7 primers factors, que anomenem factors de ro-
dal, són els factors sobre els quals la gestió hi té més 
impacte i fan referència a elements clau, presents 
en boscos en fase de maduresa, els quals, s’ha com-
provat, són els atributs que més aporten a la diversi-
tat: arbres grans, fusta morta de grans dimensions, 
microhàbitats, clarianes amb espècies florícoles... Si 
s’aconsegueix mantenir aquests elements en boscos 
gestionats, s’augmenta enormement la capacitat 
d’acollir biodiversitat, especialment d’aquelles espè-
cies que en depenen en algun moment del seu cicle 
vital.

Els tres darrers són els factors de context: la conti-
nuïtat del bosc, que fa referència a l’antiguitat del 
sòl com a sòl forestal sense alteracions, i la presèn-
cia d’ambients aquàtics i rocosos al rodal, que tenen 
una diversitat específica associada.

Per a cadascun d’aquests 10 factors es defineixen di-
ferents estats (entre poc i molt favorables a acollir 
biodiversitat) i a cadascun d’ells se li atorga un valor 
numèric (de 0 a 5). Els resultats es donen en forma de 
valor absolut de l’IBP i en percentatge. També se’n fa 
una representació gràfica que permet visibilitzar ràpi-
dament quins són els factors a reforçar amb la gestió 
(figura 3).

Documents disponibles a la web del CPF
A partir de gener de 2022, es podran descarregar de 
la pàgina web del CPF els següents documents actu-
alitzats amb la versió definitiva de l’IBP mediterrani:

Fitxes de camp

Díptic divulgatiu 

Manual de presentació de l’IBP

Mètodes per a la presa de dades i càlcul de l’IBP

REFERÈNCIES
Baiges, T., Cervera, T., Palero, N., Gonin, P., Lar-
rieu, L. 2019. Posada a punt de l’Índex de Biodi-
versitat Potencial: un termòmetre per a mesurar 
la capacitat d’allotjar biodiversitat dels boscos 
(gestionats) de Catalunya. Silvicultura núm. 80, 
26-36.

Fernández, M., Campeny, R., Baiges, T., Cerve-
ra, T., Abián ,JL.; 2013. Índice de evaluación del 
potencial de los bosques para la biodiversidad. 
Actas del VI CFE, 10-14 Juny, Vitoria-Gasteiz.

Larrieu, L., Gonin, P. (2008). L’indice de Biodi-
versité Potentielle (IBP) : une méthode simple 
et rapide pour évaluer la biodiversité potentielle 
des peuplements forestiers ; Rev. For. Fr. 06-
2008 ; pp. 727-748.

Figura 3. Exemple dels resultats de l’aplicació de l’IBP 
en un rodal.

El projecte LIFE BIORGEST té per objectiu millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis. 
L’objectiu principal del projecte és el d’integrar les practiques de gestió i mesures més 
innovadores en la planificació i gestió forestal actual. El projecte BIORGEST és un projecte 
LIFE Natura i Biodiversitat i està co-finançat pel Programa LIFE de la Unió Europea.
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l castanyer (Castanea 
sativa Mill.) és una de 
les espècies emblemà-

tiques del Parc Natural i Reser-
va de la Biosfera del Montseny 
(PN del Montseny) on, actual-

ment encara, moltes de les castanyedes estan forma-
des per arbres centenaris, alguns d’ells de renom com 
el “Castanyer de les nou branques”, el “Castanyer d’en 
Cuch” o els “Castanyers de la Traüna”. 

Segons dades del 4º Inventari Forestal Nacional, dins 
del Parc Natural el castanyer ocupa una superfície 
d’unes 3.000 ha. Històricament fou un recurs econò-
mic de vital importància en aquesta zona en ser una 
espècie productora de dos recursos molt preuats: el 
seu fruit, la castanya, i una fusta molt valorada per la 
seva versatilitat, essent usada en la construcció, per 
utensilis agrícoles, mobles, etc.

Cal recordar també la important nomenada de les 
castanyes del Montseny de principis del segle passat, 
amb una remarcable exportació cap a França per la 
seva qualitat. Aquest producte representava una font 
d’ingressos gens menyspreable per a moltes famí-
lies de la zona (Llobet, 1990). Testimonis silenciosos 
d’aquesta època ‘daurada’ en són els rodals de casta-
nyers ‘grossos’, o castanyedes, que trobem en moltes 
finques, arbres productors de fruit que se’ls coneix per 
tenir les castanyes més grosses i més dolces, segura-
ment reductes dels que en algun moment foren arbres 
empeltats (Panareda i Nuet, 1986). 

L’esfondrament del sector primari amb el despobla-
ment de les àrees rurals i la instal·lació d’explotaci-
ons forestals més rendibles a la zona, són la causa de 
l’abandonament i envelliment d’aquests antics rodals 
de producció de castanyes. Aquesta manca de gestió, 
agreujada per les recurrents sequeres dels últims anys, 
ha incrementat també la fragilitat de l’ecosistema 
afavorint l’expansió de problemes fitosanitaris molt 
greus com el xancre (Aletà i García, 2014). 

En el marc del projecte ‘Selecció de material autòcton 
de l’espècie Castanea sativa per a la producció de fruit 
al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny’ 
iniciat l’any 2011, que desenvolupa l’IRTA amb estre-

Existeixen materials propis de la zona?

Els castanyers de fruit al Parc Natural i Reserva 

ta col·laboració amb la DiBa, s’ha buscat retrobar les 
castanyes genuïnes del Montseny. El principal objectiu 
del treball ha estat la recerca d’un producte de qua-
litat que permetés donar una renovada oportunitat a 
la producció de castanya, però calia també conèixer 
com i quan de diferent o particular era el material del 
Montseny.

Per tal d’assolir aquest objectiu s’ha treballat paral·-
lelament en dues actuacions durant aquests anys, 
d’una banda l’estudi de la variabilitat genètica del 
castanyer i de l’altra, la caracterització dels arbres 
destacats, pel seu fruit i pel seu comportament repro-
ductiu i vegetatiu, per seleccionar-ne els millors en les 
condicions del Montseny.

Joan Abel, Anna 
Teixidó i Neus Aletà

IRTA Programa de 
Fructicultura

Figura 1. Fotografies de castanyers pre-seleccionats 
per les característiques del seu fruit. La fotografia A és 
un castanyer a la zona del Brull, i la B és un castanyer 
a la zona de Viladrau.

de la Biosfera del Montseny.

La variabilitat genètica present en les 
castanyedes del Montseny
Per a conèixer la variabilitat genètica de l’espècie 
s’han analitzat un total de 120 individus repartits per 
tot el PN del Montseny amb marcadors moleculars 
(11 microsatèl·lits, seqüències d’ADN nuclear), habi-
tualment utilitzats per a la identificació de genotips 
de planifolis, entre ells el castanyer. La recollida de 
mostres es va lligar a la intensitat de presència del 
castanyer en cada zona segons dades del 4º Inventari 
Forestal Nacional (Figura 2.A). Així, un cop assenya-

A B

E
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lats els arbres, es van recollir fulles tendres a la pri-
mavera que foren enviades al Centre de Recerca en 
Agrigenòmica (CRAG) per al seu anàlisi.

Els resultats han mostrat que només 57 dels materi-
als estudiats són genotips únics, trobant-se la resta 
repartits en 10 grups clonals, formats per diferents 
nombres d’individus no diferenciats genèticament en-
tre ells. Això suposa que a la població de castanyers 
del Montseny hi ha un índex de clonalitat del 44% i 
per tant 63 arbres dels analitzats corresponen a cas-
tanyers empeltats en algun moment del passat. 

Actualment, els propietaris i propietàries no saben del 
cert si els seus castanyers són o no empeltats. Altres 
zones productores de castanya d’Espanya i Europa 
mostren índex de clonalitat similars als trobats al 
Montseny.

Dels grups clonals, destaquen dos per tenir una pre-
sència repartida per tota la muntanya, l’un format per 
25 castanyers i l’altre per 21. A la Figura 2, la fotogra-
fia B mostra la dispersió d’aquests genotips pel PN, el 
primer correspon al color verd i el segon al blau. Tam-
bé s’ha pogut comprovar que aquests dos genotips 
més abundants són molt propers genèticament en-
tre ells, només diferenciats per un gen dels estudiats. 
Aquest fet, ens fa preguntar-nos si estem davant de 
varietats antigues de castanyer. 

Els altres vuit grups clonals es troben escampats per 
tota la muntanya i estan formats per 2 o 3 individus 
que acostumen a trobar-se en un mateix rodal o finca 
o en propietats relacionades entre elles. Aquesta dis-
tribució duu a pensar que quan un propietari disposa-
va d’un castanyer destacat a la seva finca procurava 
multiplicar-lo, però en aquest cas, a priori, no corres-
pondria a un genotip assimilable a la classificació de 
varietat.

Els dos genotips àmpliament presents al Montseny 
foren també pre-seleccionats pel seu fruit en els tre-
balls de prospecció realitzats paral·lelament buscant 
qualitat de producte (mida, poca penetració interna 
del tegument i dolçor). Per tant aquests 
genotips s’han caracteritzat productiva 
i adaptativament en origen i es coneix 
la fenologia de l’arbre (brostada, para-
da vegetativa i maduració del fruit) i la 
morfologia de la castanya, i curiosament 
els dos es troben entre els cinc candidats 
pre-seleccionats, fins ara, com poten-
cials representants de la castanya del 
Montseny. Aquestes coincidències fan 
encara més creïble l’existència d’una va-
rietat antigament empeltada a la zona.

120 CASTANYERS A

B

Figura 2. A la imatge A es presenta la localització dels 
castanyers mostrejats dins l’àmbit del PN del Montseny. 
A la imatge B es presenta la distribució dels dos grups 
clonals principals dins el PN del Montseny.

L’interès de conservar i seleccionar per 
produir castanya
L’estudi realitzat també ha permès conèixer que la 
diversitat genètica dins la població de castanyer del 
Montseny, sense considerar els clons, és baixa, i cla-
rament inferior a l’existent en altres estudis de pobla-
cions de castanyer d’Espanya i altres països d’Europa. 
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Figura 4. Castanyes dels castanyers seleccionats. A la imat-
ge A, Castanyes FGM01, a la imatge B, castanyes MSY08.  

Aquesta baixa riquesa genètica pot atribuir-se a que 
antigament els materials per a produir castanyes fo-
ren empeltats utilitzant unes poques varietats i durant 
aquests anys que s’ha deixat perdre la producció, la re-
generació natural s’ha produït a partir d’una reduïda 
genètica, i les dades indiquen que l’endogàmia està en 
procés. 

Conservar el patrimoni genètic d’aquesta espècie es 
pot convertir en un objectiu prioritari si realment l’aï-
llament del castanyer del Montseny ha aconseguit re-
forçar la capacitat adaptativa a la zona, aspecte en el 
qual caldrà aprofundir donades les exigències derivades 
del canvi climàtic.

Pel desenvolupament d’una activitat econòmica al vol-
tant de la castanya del Montseny cal també respondre 
a una important pregunta: els castanyers del Montseny 
són realment diferents respecte als d’altres zones pro-
ductores? Sobre aquest punt, des de l’IRTA s’està tre-
ballant per veure quan de llunyans genèticament són 
els genotips ja seleccionats al Montseny en relació als 
de les principals zones productores europees. En aquest 
context, el que ja es pot afirmar, amb les dades de ca-
racterització genètica (amb sis marcadors moleculars) 
de les principals varietats comercials de castanyer es-
panyoles, franceses, italianes i portugueses, segons da-
des de Pereira-Lorenzo et al., (2017), és que els genotips 
del Montseny disten clarament d’altres grups varietals 
(Figura 3). 

En aquest moment, juntament amb la DiBa, s’està en-
cetant el procés de registre de dos dels materials selec-
cionats per poder oferir-los al sector complint amb les 
exigències de la legalitat vigent i vendre’ls com ‘varie-
tats’ empeltades. Un es correspon amb un genotip re-
presentatiu del grup clonal més àmpliament present al 
Montseny, el ‘FGM01’, i l’altre és un material de genotip 
únic, el ‘MSY08’ (Figura 4).

Figura 3. Representació matriu de distàncies genètiques 
de les principals varietats europees incloent el material 
del Montseny (segons coordenades de l’anàlisi de com-
ponents principals basat en 6 marcadors microsatèl·lits). 
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Fotografia 1. El filtre, 
és un element que cal 
mantenir net diària-
ment per tenir un bon 
funcionament de la 
desbrossadora.

de ser un so llarg i continu com si piquéssim una copa 
de vidre). Si el so és sec i no es prolonga ens indica que 
al disc de tall hi ha alguna fissura. 

La rosca de subjecció de l’eina de tall ha d’estar ben 
fixa i caldrà substituir-la quan es pugui girar amb la mà.

Caldrà també controlar que no hi hagi cap fuga en el 
motor, el dipòsit o en els conductes.

Manteniment diari
La principal tasca que s’ha de dur a terme cada cop 
que utilitzem la desbrossadora és la següent:

Netejar el filtre d’aire. El procediment variarà en cas 
de filtres de seda o filtres apelfats. En el primer cas 
caldrà emprar sabó i aigua per netejar-lo i després 
bufar-lo i eixugar-lo bé abans de col·locar-lo de nou. 
En canvi, per filtres apelfats només cal bufar-los des 
de l’interior a l’exterior.

n les desbrossadores, com a la resta de ma-
quinària, un correcte manteniment està di-
rectament relacionat amb allargar la vida útil 

de la màquina.

En aquest article farem un breu resum de les princi-
pals tasques de manteniment genèric d’una desbros-
sadora manual amb motor de gasolina però, recordem 
que per conèixer amb detall el manteniment recoma-
nat per a cada model concret cal llegir-se amb detall 
el manual d’instruccions de la màquina.

Comprovacions generals
Per començar: és molt important tenir present que la 
combinació d’eina de tall, protector, empunyadura i 
arnès haurà d’estar homologada per a cada màquina 
en concret (no en totes les màquines hi podem muntar 
qualsevol eina de tall).

Caldrà controlar que l’equip de tall no giri quan la mà-
quina està en ralentí, en cas contrari caldrà regular-lo 
seguint aquests dos passos:

Amb el motor en marxa tancar el cargol “T” en el 
sentit horari fins que l’equip de tall comenci a girar.

A continuació ajustar en el sentit anti-horari el car-
gol fins que l’equip de tall s’aturi.

És bàsic revisar l’estat de l’eina de tall de manera vi-
sual i amb una prova de so. Una eina de tall sense 
trencaments, ben conservada, sona prolongadament 
després de colpejar-la amb un objecte de metall (ha 
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amb un manteniment correcte

E

Allarga la vida útil de la teva 
desbrossadora

Manteniment setmanal
Algunes de les tasques de conservació de la màqui-
na no cal realitzar-les diàriament i amb un cop per 
setmana serà suficient (sempre que hi hagi un ús fre-
qüent de la màquina):

Controlar el mecanisme d’arrencada i la corda del 
mateix. Caldrà desmuntar la carcassa protectora, 
revisant el desgast de la corda i del tirador i tornant 
a muntar-la garantint que tingui la tensió correcta 
(el tensor no ha de penjar ni tenir molta tensió).

En cas de ser necessari, per tensar la corda cal des-
muntar el protector de la corda d’arrancada (en cap 
cas treure el cargol de subjecció de la molla, a no ser 
que s’hagi trencat i calgui substituir-la).
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Fotografia 2. Revisió 
del mecanisme d’ar-
rancada i de la corda.

Fotografia 3. La bugia 
requereix d’una com-
provació visual per 
detectar un possible 
funcionament incor-
recte.

Netejar i revisar la bugia. Primerament es farà de 
manera visual, ja que el color ens dona informació 
de la “salut” del nostre motor. Si el color és blanc 
grisós o marró clar estarem davant d’una bugia amb 
funcionament correcte, el motor està correctament 
calibrat, així com la carburació, i el grau tèrmic de la 
bugia és idoni. En canvi, una bugia coberta de sutge 
negre és un símptoma d’alarma. Després de la com-
provació visual caldrà revisar la distància entre elèc-
trodes i reajustar-la si és necessari segons els valors 
especificats pel fabricant (normalment 0,5 mm).

Manteniment mensual
Les tasques que se solen fer amb periodicitat mensual 
es poden resumir en tres:

Revisar i netejar el filtre de combustible i la seva 
mànega. Amb l’ajuda d’un filferro caldrà treure el 

Greixar el capçal de tall. Retirar el cargol de greixat-
ge del colze i ajudant-nos de la forma de biberó que 
tenen els dispensadors de greix, procedirem a pré-
mer el pot a mesura que girem a poc a poc l’element 
de tall perquè el greix es vagi repartint pel colze fins 
que veiem que surt greix per la rosca.

Fotografia 4. Per tal 
d’evitar el refrega-
ment dels elements 
del capçal, cal man-
tenir un nivell ade-
quat de lubricació, 
revisant-ho setma-
nalment.

filtre del dipòsit i netejar-lo amb detergents no in-
flamables, esbandir-lo i assecar-lo correctament 
abans de tornar-lo a posar. En cas que hi hagi algun 
problema amb ell, s’ha de canviar el component.

Revisar que els cables i les connexions no pateixen 
cap defecte o que no estiguin trencats.

La bugia s’ha de canviar quan la màquina porti 
aproximadament un mes de funcionament (unes 
100h).

Com cal esmolar els elements de tall 
metàl·lics?
A l’hora d’esmolar els elements cal utilitzar guants de 
protecció per evitar talls durant la manipulació dels 
mateixos.

El primer que caldrà fer és treure l’element de tall de 
la màquina, i per això caldrà bloquejar l’eix de rotació, 
utilitzant una eina apropiada segons el model de la 
desbrossadora, per després descargolar el cargol de 
fixació en sentit antihorari.

Un cop tenim l’element de tall caldrà revisar si aquest 
està deformat, la qual cosa pot causar desequilibris 
en la màquina. Aquest procés el farem col·locant l’ele-
ment de tall sobre una superfície plana i, en el cas 
de detectar desequilibris, colpejar-lo amb un martell 
per redreçar-ho. No obstant això, si detectem algunes 
esquerdes o que l’element de tall està massa danyat 
caldrà canviar-lo per un de nou.

Un cop el tenim equilibrat procedirem a esmolar-lo 
amb una llima metàl·lica adient a l’element de tall en 
concret, tot respectant l’angle de tall. Millor no em-
prar amoladores elèctriques per evitar sobreescalfa-
ment i danys.

Com s’ha de guardar la màquina?
Si preveiem que no hem d’emprar la màquina durant 
més de 3 mesos caldrà:

Buidar i netejar el dipòsit de combustible en un lloc 
ben ventilat, gestionant els residus de manera cor-
recta.

Buidar el carburador tenint la màquina en marxa 
fins que es pari sola.

Treure l’eina de tall, netejar-la i tractar-la, en el cas 
d’eines de tall de metall, amb oli protector.

Netejar la màquina a fons i guardar-la en un lloc sec 
i segur.
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Figura 1. Nombre d’unitats produïdes de cada clon per 
a la campanya 2020-2021 (Font: Elaboració pròpia a 
partir de dades facilitades pels mateixos viveristes).

a qualitat del planter 
i el clon seleccionat 
són aspectes molt im-

portants per garantir l’èxit en 
les plantacions de pollancre. 
A més, els riscos fitosanitaris 
obliguen a diversificar els clons 
de pollancre a utilitzar i a evi-
tar, en la mesura del possible, 
les grans extensions monoclo-
nals. Un altre aspecte rellevant 
és el d’adaptar el clon escollit 

per a la plantació a les característiques dels terrenys 
on plantar (tipus i estructura del sòl, disponibilitats 
d’aigua i de nutrients) a fi i efecte d’obtenir els objec-
tius de producció i de rendibilitat esperats.

Aquest article té l’objectiu d’informar sobre la di-
versitat de clons disponibles en els diferents vivers 
i, alhora, permetre una fàcil i ràpida localització del 
viver que disposa del clon seleccionat per a la vostra 
plantació. També té per objectiu el d’informar, a títol 
orientatiu, dels principals clons produïts i comercialit-
zats a casa nostra.

Productors/Viveristes
Actualment, a Catalunya hi ha 3 viveristes registrats 
en el Registre Oficial de Proveïdors de Material Vege-
tal, i tots ells han respost l’enquesta sobre les dispo-
nibilitats del material vegetal de pollancre.

Disponibilitats per a la campanya 2021-
2022
El conjunt dels viveristes registrats proposen un total 
de 6 clons de pollancre per a la producció de fusta de 
qualitat, un dels quals de nova aparició (Lux). El total 
de plantes dels diferents clons que hi ha disponibles 
pel conjunt dels viveristes és de 23.700 plantes per 
producció de fusta de qualitat. Aquest nivell de pro-
ducció representa el mateix volum d’oferta que la dis-
ponible l’any passat, per tant s’ha trencat la tendència 
constant a reduir l’oferta. En aquesta campanya hi ha 

Josep M. Tusell

Enginyer de Forests
Responsable Tècnic 
del CFC

Disponibilitat de
planter de pollancre

  per a les plantacions 2021-2022

L oferta d’un clon nou, l’anomenat Lux (Populus deltoi-
des), un clon femení de creixement elevat (semblant 
al I-214), recomanat per plantar en terrenys al·luvials, 
amb una capa freàtica entre 1 i 3 m, amb un pH lleu-
gerament àcid i una fertilitat elevada, el qual s’afegeix 
a la llista de possibles clons que ens han d’ajudar a 
evitar les plantacions monoclonals.

Per aquesta campanya, els clons Triplo i MC són els 
que presenten una major oferta (més del 65% en-
tre tots dos junts), seguits del Canadà blanc (amb un 
12,7% de l’oferta) i finalment, del clon I-214, Lux i el 
Raspalje amb un 9,3%, un 8,4% i un 4,2% de l’oferta, 
respectivament. 

A la taula 2, s’observa com els clons Triplo i MC són els 
més produïts durant els últims cinc anys, restant a la 
tercera posició el Canadà Blanc.

Clon Unitats disponibles %
Triplo 9.300 39,2
MC 6.200 26,2

Canadà Blanc 3.000 12,7
I-214 2.200 9,3
Lux 2.000 8,4

Raspalje 1.000 4,2

Taula 1. Quantitats totals disponibles aproximades i per-
centatge per cada clon de pollancre (Font: Elaboració 
pròpia a partir de dades facilitades pels mateixos vivers).
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Taula 2. Evolució dels clons més produïts en els darrers cinc anys (Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades 
pels mateixos viveristes productors).

Any 2016-2017 Any 2017-2018 Any 2018-2019 Any 2019-2020 Any 2020-2021
Triplo MC MC Triplo Triplo
MC Triplo Triplo MC MC

Canadà  Blanc Canadà Blanc Canadà Blanc Canadà Blanc Canadà Blanc
I-214 I-214 I-214 I-214 I-214

Guardi Guardi Raspalje Raspalje Lux
Raspalje Raspalje --- --- Raspalje
Bordils --- --- --- ---

On podeu trobar els diferents clons per a la campanya 2021-2022?
A la Taula 3 us adjuntem la llista dels viveristes registrats i els clons de pollancre que tenen disponibles.

Taula 3. Viveristes registrats i clons produïts per cada un d’ells (Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades 
pels mateixos viveristes).

Viverista Estevenet Carreras Can Giró
Comarca Gironès Selva Gironès
Ubicació Bordils Sils Cervià de Ter
Adreça Camí del Pla núm. 9 Carrer Mallorquines núm. 75 Can Giró

Afores s/n
Telèfon 972 490 010 972 853 341

630 517 810
629 227 672

Clons disponibles 
de pollancre 

MC X X
I-214 X

Canadà Blanc X X
Triplo X X X

Raspalje X
Lux X
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Taula de preus

Llotja de contractació i mercat en origen de Vic i Girona

de la fusta

Vic Girona
Cotització 
anterior

Preus del dia 
14/12/2021

Preus del dia 
22/10/2021

Vern de 10/24 cm ø s/c s/c s/c t

Castanyer
de 18 a més cm ø Qualitat serra 70,00 / 82,00 70,00 / 82,00 70,00 / 82,00 t
Barramenta 40,00 / 45,00 40,00 / 45,00 38,00 / 45,00 t

Pollancre    
(s/camió)

Xapa 1a. De 20 a més cm ø 62,00 / 82,00 65,00 / 82,00 62,00 / 82,00 m3

Xapa 2a. De 20 a més cm ø 55,00 / 62,00 55,00 / 65,00 54,00 / 62,00 m3

Freixe
de 20 a 30 cm ø tallat a mida 70,00 / 80,00 70,00 / 80,00 t
de 23 a més cm ø 70,00 / 130,00 70,00 / 130,00 t
Superior (min. 30 cm ø) Qualitat serra 80,00 / 130,00 80,00 / 130,00 t

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

Plàtan
de 25 a més cm ø Qualitat serra 42,00 / 52,00 42,00 / 52,00 t
de 20 a més cm ø 42,00 / 52,00 42,00 / 52,00 t

Blada de 25 a més cm ø Qualitat serra 70,00 / 90,00 70,00 / 90,00 t

Roure
1a qualitat de 30 a més cm ø 100,00 / 130,00 100,00 / 130,00 100,00 / 130,00 t
2a qualitat de 23 a més cm ø 60,00 / 65,00 60,00 / 65,00 t

Després de la darrera Taula de 
Preus de la fusta a la Llotja de 
Vic del passat mes d’octubre, i 
vista la incertesa i mobilitat de 
preus en el mercat global de la 
fusta (tant per la fusta serrada 

Josep M. Tusell
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Responsable Tècnic 
del CFC

com per la fusta en roll), vam demanar convocar una 
Taula extraordinària per a finals d’any per consolidar 
els preus de la fusta que varien amb una freqüència 
superior a la convocatòria de Taules de preus pro-
gramades. Per tant doncs, el 14 de desembre es va 
celebrar la Taula extraordinària, on es va reflectir la 
consolidació de preus a l’alça per a la majoria de fus-
tes en roll al mercat català. En aquesta ocasió, els 
preus de les fustes de “qualitat” amb destins a usos 
estructurals s’ha mantingut, ja que ja es va reflectir 

la pujada en l’anterior Taula. Pel que fa a la fusta de 
pollancre, es consolida l’increment de preu a la seva 
banda alta, i aquest fet implica, de rebot, un incre-
ment del preu a la seva banda baixa i fustes de menor 
qualitat. Pel que fa a les coníferes per embalatges, es 
confirma l’anterior increment del preu de la fusta i 
s’incrementa amb una nova pujada entre 2 i 5 €/t en 
funció de l’espècie. Tot i que la fusta serrada a nivell 
europeu sembla que ja ha tocat sostre, a nivell català 
es preveu que aquest preu es mantindrà fins al final 
del primer trimestre del 2022. I finalment, les fustes 
de trituració mantenen preus i no traslladen la situa-
ció global marcada per la manca de pellet i de pasta 
de paper. Tan sols el mercat francès de la fusta de 
trituració marca un petit augment provocat, sobretot, 
per un efecte de l’increment del cost del transport.

Acàcia
Prima de 8 a 23 cm ø 63,00 / 70,00 63,00 / 70,00 50,00 / 70,00 t
Gruixuda de 23 a més cm ø 60,00 / 70,00 60,00 / 70,00 50,00 / 70,00 t
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Nota: els preus s’entenen sobre indústria, excepte el pollancre (sobre camió)
En color verd es ressalten els preus que han augmentat i en vermell els que han disminuït respecte la cotització anterior.
A cotització anterior es mostren els preus de la Llotja de Vic, i en el seu defecte els de la Llotja de Girona.

FUSTES DE 
TRITURACIÓ

Coníferes (General) 32,00 / 35,00 32,00 / 35,00 t
Coníferes (Garrigues) 39,00 / 42,00 39,00 / 42,00 t
Coníferes (St. Gaudens) 50,00 52,00 t
Castanyer (General) 30,00 / 35,00 30,00 / 35,00 t
Castanyer (St. Gaudens) 44,00 46,00 t
Faig, Eucaliptus (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 32,00 t
Faig (St. Gaudens) 49,00 51,00 t
Eucaliptus (St. Gaudens) amb escorça 49,00 51,00 t
Altres planifolis (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 32,00 t
Altres planifolis (Garrigues) 35,00 / 38,00 35,00 / 38,00 t
Altres planifolis (St. Gaudens) 48,00 50,00 t
Mercat Nacional 28,00 / 35,00 30,00 / 36,00 t
Arbre/capçada a carregador 18,00 / 25,00 18,00 / 25,00 t
Biomassa 30,00 / 35,00 30,00 / 35,00 t

PALS DE 
CONÍFERES

 de 12 cm ø 70,00 70,00 t

 fins a 18 cm sense escorça 54,00 / 66,00 54,00 / 66,00 t

PELA DE SURO

Pela de suro (qualitat A) 2.800,00 2.800,00 t
Pela de suro (qualitats: A prim) 1.150,00 1.100,00 t
Pela de suro (qualitat B) 1.600,00 1.500,00 t
Suro trituració (rebuig) no cremat 800 / 950 800 / 950 t
Pelegrí 400,00 / 450,00 550 / 600 t
Suro cremat s/c 300 / 350 t
Suro enrassat (no cremat). A partir de: A valorar  A valorar t

FUSTA LLARGA
Pi roig de més de 14 cm ø 52,00 / 58,00 56,00 / 60,00 t
Pinassa de més de 14 cm ø 48,00 / 54,00 52,00 / 56,00 t
Pi blanc (bord) de més de 14 cm ø 47,00 / 53,00 51,00 / 55,00 t

LLENYA

Alzina 70,00 / 85,00 72,00 / 85,00 73,00 / 80,00 t
Alzina (zona Bages, Osona i Solsonès) 72,00 / 85,00 72,00 / 85,00 t
Alzina (zona Vallès, Selva i Gironès) 70,00 / 78,00 73,00 / 80,00 t
Roure 55,00 / 65,00 55,00 / 65,00 55,00 / 60,00 t
Roure (zona Bages, Osona i Solsonès) 55,00 / 65,00 55,00 / 65,00 t
Roure (zona Vallès, Selva i Gironès) 55,00 / 60,00 55,00 / 65,00 t
Faig / Freixe 50,00 50,00 t
Faig (zona Vallès, Selva i Gironès) 50,00 50,00 t
Suro pelut 30,00 / 35,00 30,00 / 35,00 30,00 / 35,00 t

Pi Douglas
de 30 a més cm ø Estructural 100,00 / 125,00 100,00 / 125,00 100,00 / 125,00 t
de 14 a més cm ø 67,00 / 72,00 72,00 / 77,00 t
de 16 a més cm ø 60,00 / 65,00 67,00 / 72,00 t

Pi pinyer
de més de 18 cm ø 47,00 / 52,00 49,00 / 54,00 t
de 20 a més cm ø 43,00 / 45,00 47,00 / 52,00 t

Pi insignis
de 16 a més cm ø 63,00 / 75,00 68,00 / 80,00 63,00 / 75,00 t
de 30 a més cm ø 76,00 / 89,00 76,00 / 89,00 76,00 / 89,00 t

Pi marítim de 16 a més cm ø 55,00 / 62,00 60,00 / 66,00 55,00 / 62,00 t
Pi roig de més de 14 cm ø 57,00 / 63,00 62,00 / 68,00 t
Pi negre de més de 16 cm ø 56,00 / 62,00 60,00 / 66,00 t

Pi blanc (bord)
de més de 16 cm ø 48,00 / 53,00 50,00 / 55,00 t
de 20 a més cm ø 43,00 / 46,00 48,00 / 53,00 t

Pinassa de més de 14 cm ø 49,00 / 57,00 52,00 / 60,00 t
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cúbics (mc), la qual cosa suposa el 5% de les existèn-
cies de fusta d’Espanya. Les existències de fusta per 
habitant són més del doble que la mitjana nacional, 
que se situa en uns 20 mc/habitant.

Pel que fa a l’aprofitament de productes no fusters, 
la castanya té una elevada importància, amb produc-
cions d’entre 3 i 10 t/ha. Un altre producte forestal 
que també és molt preuat són les avellanes, que són 
aprofitades principalment per a autoconsum.

Condicions naturals
El Principat d’Astúries està 
situat al vessant marí de la 
Serralada Cantàbrica, té una 
superfície d’uns 10.604 km2 i 
suposa un 2,1% de la superfície 
estatal. Presenta un clima oce-
ànic temperat, amb elevades 
precipitacions que ronden entre 
els 1.000 mm i els 2.000 mm 
repartits al llarg de l’any, amb 
màxims als mesos de tardor i 
hivern.

De la superfície d’Astúries, el 
72,2% és considerada forests (agrupant en aquesta 
categoria matolls, pastures, zones arbrades i boscos). 
Dins de la superfície de forests, l’arbrada suposa el 
59%. La influència humana en el paisatge és evident. 
Des que es van iniciar les polítiques de repoblació fo-
restal el 1940, s’han repoblat més de 150.000 hec-
tàrees.

De la superfície forestal no arbrada (el 41% de tota la 
superfície forestal del Principat), cal destacar les for-
macions de matoll que ocupen aproximadament unes 
200.000 hectàrees.

A Astúries les formacions forestals dominants són 
les fagedes, rouredes, castanyades, bedollars, boscos 
mixtos i plantacions d’eucaliptus. El predomini de les 
frondoses és molt clar, amb un 86%, enfront de les 
coníferes, amb un 8%, o barreges de frondoses i co-
níferes amb un 6%.

La roureda més extensa i millor conservada a nivell 
nacional la trobem a Muniellos, Reserva de la Biosfera 
per la UNESCO des de l’any 2000.

Gestió forestal
Astúries és una Comunitat eminentment forestal i 
és, a més, una de les Comunitats amb major relació 
d’existències per superfície forestal arbrada, amb va-
lors de 104,9 mc/ha. Es calcula que les existències to-
tals de fusta estan a prop dels 47 milions de metres 
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Fotografia 1. Paisatge de la Reserva de la Biosfera de 
Muniellos.

Taula 1. Superfície aproximada de les formacions fores-
tals més representatives.

Formació forestal Superfície 
aprox. (ha)

Castanyades (Castanea sativa) 77.000
Rouredes (Quercus robur, Quercus petraea) 68.000
Fagedes (Fagus sylvatica) 65.000
Coníferes 65.000
Eucaliptus (Eucalyptus globulus) 60.000
Frondoses autòctones 58.000
Espècies de Ribera 18.000
Bedollar (Betula sp.) 8.500
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La certificació forestal del Principat d’Astúries està 
basada en el sistema PEFC. La creació de l’Entidad 
Solicitante de la Certificación Forestal Regional del 
Principado de Asturias (ESCRA), el 2007, ha permès 
que es continuïn incorporant noves finques. Actu-
alment, la superfície certificada se situa en unes 
43.525 ha gestionades per 3.768 silvicultors. A la 
Llei de pressupostos del 2011, el Principat d’Astúries 
va establir una deducció en la quota íntegra de l’IRPF 
en concepte de certificació de la gestió forestal sos-
tenible.

Fotografia 2. Aprofitament mecanitzat per a biomassa.

La propietat i l’associacionisme
De les més de 450.000 hectàrees de forests arbrades 
a Astúries, unes 285.000 hectàrees són de propie-
tat privada, en general minifundista, i unes 165.000 
hectàrees de propietat pública. A Astúries, les fo-
rests comunals presenten particularitats de molts 
tipus (n’hi ha de propietat privada i n’hi ha de públi-
ca) i juguen un paper molt important, ocupant una 
superfície de 300.000 hectàrees.

La superfície mitjana de les finques de propietat pri-
vada és de 0,60 hectàrees, la de les forests veïnals 
de mà comuna és de 112,95 hectàrees i la super-
fície mitjana de les forests d’Utilitat Pública és de 
297,37 hectàrees, i d’aquestes, les que pertanyen al 
Principat d’Astúries tenen una superfície mitjana de 
501,72 hectàrees i les que pertanyen a ajuntaments, 
parròquies i entitats locals una superfície mitjana de 
284,82 hectàrees.

Com a mecanisme per a organitzar i rendibilitzar el 
“minifundi” dins de la propietat privada, destaca el 
paper de l’Asociación de Propietarios Forestales de 
Asturias (PROFOAS) que agrupa a totes aquelles per-
sones físiques o jurídiques, públiques o privades, que 
siguin propietàries de parcel·les, finques, terrenys o 
masses forestals dins del territori asturià. L’activitat 
principal de PROFOAS és assessorar, formar, infor-
mar, promocionar, defensar i representar als propi-
etaris forestals.

Principals reptes i oportunitats
La recent constitució del Polo Tecnológico y Empre-
sarial de la Biomasa en Asturias pretén contribuir al 
desenvolupament del sector de la biomassa en tots 
els seus aspectes. Amb l’aprovació del nou Plan Fo-
restal de Asturias (2021-2036) també s’espera que 
s’aposti per un model que harmonitzi la producció 
sostenible amb el desenvolupament econòmic, humà 
i mediambiental. 

Una altra via que obre oportunitats per al sector fo-
restal és la recent publicació del Decret 40/2021, de 
29 de juliol, pel qual es regula l’organització i fun-
cionament del registre de petjada de carboni per a 
la reducció, absorció i compensació d’emissions de 
gasos d’efecte d’hivernacle del Principat d’Astúries. 
Mitjançant aquest Decret es regula l’organització i 
funcionament d’un registre autonòmic que fomenti 
i visibilitzi les iniciatives d’avaluació i reducció de la 
petjada de carboni d’organismes, entitats i empre-
ses, així com la seva compensació mitjançant crè-
dits de carboni generats, principalment, en projectes 
d’absorció d’emissions GEI desenvolupats en la Co-
munitat Autònoma i que formaran part del fons de 
carboni regional.

www.profoas.com

www.escra.es

www.cultivaeucaliptosostenible.com

www.serida.org

www.readerasturias.org

Webs d’interès
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Retinia resinella

Eruga del grumoll de resina 
del brot del pi

1. Adult (fins a 20 mm d’amplada d’ales; foto: I. Ustyant-
sev).
2. Detall de l’eruga dins del grumoll de resina (foto: J.M. 
Riba).
3. Típic grumoll de resina del 2n any, en un brot de pi roig 
(foto: J.M. Riba).

6

4

2

4. L’eruga cobreix de seda l’interior del grumoll (foto: 
J.M. Riba).
5. Grumoll vell, amb l’orifici per on ha sortit la crisàlide i 
l’adult (foto: J.M. Riba).
6. Hipertròfia dels teixits del brot on s’ha alimentat 
l’eruga dins del grumoll de resina (foto: J.M. Riba).

1

5

3



Text: Josep M. Riba
jmriba2001@gmail.com

Nom científic: Retinia resinella (Linnaeus, 
1758) (Lepidoptera: Tortricidae).
Sinònims: Abans va pertànyer als gène-
res Evetria i Petrova.
Espècies similars: El gènere Retinia està 
representat per unes 30 espècies a nivell 
mundial; a Europa estan citades R. peran-
gustana (en pinyes de Larix) i R. resinella 
(en brots de Pinus).

DESCRIPCIÓ
Adult: Mesura uns 15-20 mm d’amplada 
d’ales; de colors grisosos, amb el cap i 
tòrax més foscos; les ales anteriors alter-
nen colors foscos i grisos, mentre que les 
ales posteriors són de color gris uniforme; 
en repòs, té les ales plegades en forma de 
“teulada”.
Eruga: Té el cos de color marró-groguenc 
i molt segmentat, amb càpsula cefàlica i 
potes toràciques ben visibles; arriba als 15 
mm de longitud màxima.
Ous: Més o menys el·líptics i de color 
groguenc.

CICLE BIOLÒGIC
Necessita 2 anys per fer una generació 
complerta.
Els adults apareixen de maig a juliol; 
després de l’aparellament, la femella fa la 
posta, dipositant els ous en les axil·les 
dels nous brots i en les beines de les 
noves acícules.
A les 3 setmanes neixen les erugues que 
mengen en la base de les acícules i de 
l’escorça del nou brot; en aquest punt és 
on l’eruga fa una petita galeria allargada, 
alimentant-se del càmbium subcortical.
D’aquesta ferida exsuda resina i l’eruga la 
va entapissant amb seda; així es cons-
trueix el típic grumoll de resina (semi-es-
fèric), on dins hi viu l’eruga; passarà el 
primer hivern dins aquest grumoll.
L’eruga torna a l’activitat a la primavera 
següent, eixamplant la galeria i el grumoll, 
amb nous exsudats de resina; dins, 
s’alimenta dels teixits hipertrofiats gene-
rats per les ferides que provoca l’eruga.
Després d’una segona hibernació dins del 
grumoll, a inicis de primavera es forma la 
crisàlide.

HOSTES AFECTATS
És un insecte amb una distribució àmplia 
per tota Europa, allà on es trobi el seu 
hoste.
Té preferència pel Pinus sylvestris; també 
pot viure sobre P. pinea, P. sosnowskyi i P. 
uncinata.

DANYS
La presència d’aquest insecte no està 
associada a debilitat, ni a arbres vells o 
decadents.
Els atacs es troben especialment en els 
brots laterals joves; però també pot afectar 
a la guia.
Encara que els atacs no maten el pi i, 
generalment no comporten danys signifi-
catius, en alguns casos poden produir 
algunes afectacions en el creixement del pi 
i en la qualitat de la guia.
Segons la forma de la galeria i la mida del 
brot, es pot arribar a produir la seva asse-
cada.
Els grumolls del primer any són més petits 
(10-15 mm) i de color vermell; els del 
segon any són més grossos (20-35 mm) i 
de colors clars; és fàcil que s’observi l’exú-
via enganxada i l’orifici de sortida.

CONTROL
A diferència dels típics insectes perfora-
dors, reduir l’estrès als arbres o de la plan-
tació, amb una gestió adequada a l’espè-
cie, al sòl i al clima, no són actuacions 
preventives als seus atacs. 
En pins petits i quan l’eruga estigui encara 
dins del grumoll de resina, es pot fer una 
eliminació manual o destrucció del mateix; 
cal valorar si es fa l’esporga del brot afectat 
(els danys poden ser pitjors).
No hi ha trampes, ni feromones comer-
cials, efectives per la captura dels adults.
Les erugues tenen enemics naturals, com 
insectes parasitoides (himenòpters i 
dípters).
Si es fan tractaments insecticides, aquests 
s’han de fer quan neixen les erugues i 
abans que formin el grumoll de resina; cal 
seguir les llistes autoritzades del MAPA i 
sempre fetes per personal qualificat.

Amb el suport de:
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33 Publicacions, web i agenda

La conservació dels boscos per part 
dels propietaris privats forestals www.singularwood.cat

Fustes locals i originals

Recomanen que visiteu la pàgina web del projecte 
Singularwood, liderat per la Cooperativa Serveis Fo-
restals. Aquest projecte neix amb l’objectiu de valo-
rar arbres que per les seves característiques (formes, 
mides o coloracions) estan fora dels canals habituals 
de comercialització. Els troncs es presenten en format 
“boulle” amb assecat natural. Aquest projecte dona 
un valor afegit i fa de nexe entre els propietaris fores-
tals, que mantenen aquestes joies a la seva finca, amb 
els dissenyadors, ebenistes i arquitectes que s’encar-
reguen de convertir-les en peces úniques.

Singularwood ha estat guardonat recentment en la 
secció forestal dels premis Quintanes d’emprenedoria.

La pàgina web es presenta en un format molt visu-
al, exposant un catàleg dels troncs disponibles amb 
fotografies dels taulons, acompanyats de fitxes indi-
vidualitzades amb una descripció i informació que ga-
ranteix la seva traçabilitat des de l’origen d’una finca 
amb PTGMF fins al taulonat, una iniciativa decidida 
per posar en valor la fusta Km-0 catalana. 

Aquest llibre de referència,  
és el primer llibre publicat 
d’aquestes característiques a 
Catalunya. Fruit d’una treba-
llada tesi doctoral, reconeguda 
amb cum laude, aporta llum i rigor als fonaments legis-
latius que suporten el dret i deure de conservació dels 
boscos. Realitza una anàlisi de les normatives jurídiques 
forestals i ambientals pel que fa a l’àmbit europeu, es-
tatal, català i de les administracions locals.  

Dedica un capítol sencer al deure de conservació on 
explica que el seu fonament rau en la funció social que 
delimita el dret de propietat. També analitza els ele-
ments principals i els diferents aspectes que configuren 
la propietat forestal privada i, com és aquest tracta-
ment quan els terrenys es troben dins d’Espais Naturals 
Protegits o com incideix la legislació per prevenir els 
incendis forestals.

Explica que els boscos generen tot un seguit d’exter-
nalitats ambientals dels que se’n beneficia el conjunt 
de la ciutadania, tot i que els propietaris privats reben 
poques ajudes de l’administració pública. Un altre punt 
fort d’aquesta publicació és la formulació de propos-
tes de mesures legislatives i de polítiques públiques que 
podran millorar la conservació dels nostres boscos.

ELECCIONS CPF
No oblideu acudir a votar el 26 de febrer, la vostra 
participació és molt important!

XXXIX JTSEG (Tornem a camp)
A partir de la primavera, es preveu reprendre les 
JTSEG a camp.
Des del CFC s’anirà informant de les dates 
concretes de cada jornada.

FIRA DE L’ENERGIA I LA CONSTRUCCIÓ 
SOSTENIBLE
Del 17 al 19 de Febrer de 2022
Recinte firal el Sucre (Vic)
Organitza: Ajuntament de Vic

Agenda

Autoria: Jordi Salbanyà i Benet
Edita: Atelier
Any: 2021
ISBN: 978-84-18244-74-2

FIRA MADERALIA 2022
Fira biennal internacional de materials, tecnologia 
i components del moble, interiorisme i projectes.
Del 29 de març al 1 d’abril de 2022. València
Organitza: Fira de València

8º CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL 
Congrés quadriennal d’àmbit estatal en el 
que es presenten els resultats de les darreres 
investigacions i experiències en matèria de 
ciències i tècniques forestals. Aquesta edició es 
celebra a Lleida.

Del 27 de juny a l’1 de juliol de 2022.

Organitza: Sociedad Española de Ciencias 
Forestales (SECF).
Més informació: https://8cfe.congresoforestal.es
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Josep M. Saurí és propietari 
forestal i silvicultor actiu, i 
forma part de la junta de go-
vern del Consorci Forestal de 
Catalunya (CFC), de BOSCAT, 
de l’Associació de Propietaris 
Forestals de Tinença-Ports i 
de l’Associació de Propieta-
ris Forestals del Montnegre-
Corredor (APMC). A més, 
també és soci de l’Associació 
de Propietaris Forestals del 
Montseny.

Enginyer agrònom de forma-
ció i persona compromesa 
amb el territori, porta gesti-
onant la finca des del 1986, 
continuant la tradició forestal 
i ramadera familiar.

taula de preusentrevista

Candidat del Consorci Forestal de Catalunya  
al Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal

Josep Maria
Saurí

Quan i com s’inicia la teva relació 
amb el sector forestal? 

Vinc d’una tradició forestal familiar de 
vàries generacions de manera que, per 
sort, m’he pogut impregnar d’aquests 
valors i coneixements des de petit. El 
meu avi, per part de la família pater-
na, a Breda, va ser soci fundador del 
Consorci Forestal de Catalunya i des de 
petit ja m’explicava com gestionava la 
finca i el funcionament del bosc. A més, 
per part de la família materna, a Fredes 
(Comarca natural de la Tinença de Be-
nifassà), al nord de Castelló, també em 
van transmetre la cultura de gestió del 
bosc i amb ella l’estima a la natura.

Porto gestionant la finca des del 1986, 
però arran de l’incendi del 94, a partir 
del 1997, conscienciat per la prevenció 
d’incendis forestals, vaig començar a 
practicar la ramaderia extensiva enfo-
cada a la reducció del risc d’incendis. 
No és fins al 2007 quan em dedico úni-
cament a la ramaderia ecològica i a la 
gestió forestal de la finca familiar.

La Junta del Consorci t’ha escollit 
com a representant de l’Associació a 
les eleccions al Centre de la Propietat 
Forestal. L’encomanda és una respon-
sabilitat que et requerirà molt temps 
i energia. Què et porta a acceptar la 
proposta?

Tot i l’esforç i dedicació que suposarà 
representar el Consorci al Centre, crec 
que estem en un moment molt singular 
en què cal impulsar el sector i valdrà 
la pena. 

Es parla d’un canvi de model en el 
qual els combustibles fòssils aniran a 
la baixa i, per tant, és el moment de 
fomentar la riquesa forestal que tenim 
a Catalunya, que crec que actualment 
està molt poc valorada. No pot ser 
que només el 32% dels boscos siguin 
gestionats. Dit d’una altra manera, no 
ens podem permetre que el 68% dels 
boscos catalans estiguin totalment 
abandonats, acumulant biomassa i 
augmentant el risc d’incendi, i que la 
falta de gestió no aprofiti la multifu-
nonalitat potencial que mereix. 

Als fòrums internacionals se’n parla i 
s’aposta per la bioeconomia i la mul-
tifuncionalitat dels boscos, però hem 
de saber transmetre aquesta tendèn-
cia en exemples d’èxit reals. El sector 
forestal ha d’agafar un impuls per 
créixer i millorar, crec que estem en el 
moment ideal per impulsar la silvicul-
tura i la gestió forestal com a eina de 
gestió territorial. Tenim molts factors 
a favor nostre, el que falta és l’impuls 
necessari que esperem fer des del CPF.

La participació en el Consell Rector del 
Centre de la Propietat Forestal no és 
res nou per a mi, doncs ja vaig estar-hi 
un parell d’anys, i ara estic a la junta 
del CFC i de l’APMC, per tant, sempre 
he tingut un compromís amb el terri-
tori, l’associacionisme i el sector.

Hem d’intentar, per tots els mitjans, 
que els boscos siguin rendibles, i tant 
de bo poguessin haver-hi més sil-
vicultors actius, ja que amb el canvi 
climàtic hi haurà zones amb més risc 
d’incendis i de major intensitat que si 
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no les gestionem nosaltres ho farà el foc. Per fer els 
boscos rendibles, hem de valoritzar els productes fo-
restals i els serveis socials i ambientals que generen. 
És un repte, però és el camí que hem de fer.

Per què una candidatura conjunta? 

Totes les entitats hem treballat sobre un programa 
conjunt ampli i ambiciós que dona resposta a les prin-
cipals necessitats del sector i dels/de les propietaris/
àries forestals. Demanem major recolzament al CPF 
amb un major pes de l’entitat i reforçar el personal 
tècnic amb ampliació de plantilla per donar millor ser-
vei. També és necessari incrementar el pressupost as-
signat, ja que el que té actualment no s’ajusta al que 
necessitaria. Aquests aspectes són bàsics per poder 
desenvolupar la resta del programa.

Hem d’anar i treballar en la mateixa direcció, ja que 
els problemes que hi ha són els mateixos a tot el sec-
tor i no té sentit anar per separat si treballem sobre un 
programa conjunt en el qual tots hi creiem.

Sempre he cregut en l’associacionisme i, per tant, en 
que la unió fa la força. Un sector com és el forestal, 
molt important i estratègic, però que per contra és 
molt feble, requereix que estiguem units perquè sinó 
no farem res. Personalment, crec que hem de mirar 
pel sector tots junts i no ens podem permetre tenir 
un CPF feble davant el pes que agafen altres admi-
nistracions.

Quines han estat les fites importants que s’han as-
solit darrerament i en les que el CPF hi juga un 
paper clau? 

La creació del CPF va suposar un abans i un després 
en la manera d’entendre el sector forestal a Catalu-
nya. Un dels seus punts forts és el consens amb la so-
cietat. Es tracta d’una administració pública al servei 
dels ciutadans, propietaris forestals que són recolzats 
per enginyers forestals per a la gestió de les finques. 

El fet que el CPF transmeti confiança als 
propietaris forestals i silvicultors actius 
ja és una fita, perquè ajuda a que es fa-
cin seva aquesta administració. Realitza 
una feina de camp important i és present 
al territori, donant suport als propietaris 
amb els dubtes que tinguin per millorar 
la gestió de la finca.

Actualment, els tècnics realitzen una 
tasca molt important contestant els 
informes derivats de les normatives de 

conservació, molt teòriques i restrictives als espais 
naturals, que ajuden a canalitzar les solucions de ma-
nera més pràctica.

El CPF, per mi, és una estructura moderna de col·-
laboració entre l’administració pública i el sector pri-
vat, que aporta solucions pràctiques i factibles per a 
la gestió forestal. Malauradament, tot i ser la millor 
eina que tenim, els pressupostos assignats no es cor-
responen als que haurien de tenir per a ser l’adminis-
tració forta que es mereix.

Què destacaries del programa que recollim a l’arti-
cle de fons de la revista? 

Considero que és un programa treballat amb totes 
les sensibilitats del sector i amb l’objectiu de donar 
resposta a les necessitats dels/de les propietaris/àries 
forestals i d’acord al moment actual en el que ens hi 
juguem molt.

Necessitem aprofitar les oportunitats del moment ac-
tual per donar valor al bosc i la gestió forestal i per 
això cal un CPF fort. Cal donar aquest recolzament 
mitjançant el suport a la candidatura signant els avals 
i anar a votar el 26 de febrer. Com més participació hi 
hagi més pes tindrem tots plegats amb la veu conjun-
ta de tot el sector.

Són oportunitats que no podem perdre.
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Enginyer Tècnic Forestal i En-
ginyer de Forests, l’Eduard és 
un silvicultor actiu i una per-
sona de referència a nivell de 
sector per la seva trajectòria i 
compromís personal i familiar 
en entitats com el Consor-
ci Forestal de Catalunya i el 
Centre de la Propietat Fores-
tal. Actualment, també és el 
representant del món forestal 
a l’executiva territorial de Gi-
rona de JARC. De la seva tas-
ca a l’executiva del Consorci 
Forestal de Catalunya des-
tacar que ha estat impulsor 
d’iniciatives importants pel 
sector com són la creació de 
la primera cooperativa fores-
tal de Catalunya (www.coo-
perativaforestal.cat) i Quality 
Suber (www.qualitysuber.
com), l’empresa propietat dels 
productors del suro i creada 
per valoritzar el suro català. 

És coneixedor en profunditat 
de la realitat del món rural 
doncs forma part de Juntes 
rectores de l’ADF de la seva 
zona, de l’associació de caça-
dors, l’associació de propieta-
ris forestals i agraris a l’àrea 
de Guilleries – Montseny, i 
de l’associació de Cultivadors 
d’Arbres de Nadal.

taula de preusentrevista

Silvicultor actiu, propietari forestal, candidat de JARC al Consell 
Rector del CPF i membre de la Junta de Govern del CFC.

Eduard
de Ribot

Quan i com s’inicia la seva relació 
amb el sector forestal? 

A casa, i majoritàriament a Sant Hi-
lari Sacalm, tenim una finca famili-
ar. Una part és agrícola amb finali-
tat productiva de planta ornamental 
pel cultiu d’arbres de Nadal, i la part 
més important de la finca és forestal, 
que s’ha gestionat de forma activa 
des de fa diverses generacions, amb 
inversions molt importants en Ges-
tió Forestal Sostenible i sobretot en 
plantacions. Sempre hi ha hagut mol-
ta implicació per la millora i la con-
servació del patrimoni forestal de la 
finca i aquesta il·lusió i coneixements 
me’ls ha transmès sobretot el meu 
pare, que va treballar i lluitar molt, 
juntament amb altres persones, i de 
la mà del CFC, per la creació del Cen-
tre de la Propietat Forestal (CPF), un 
organisme que es considerava clau 
per al foment de la planificació i la 
gestió forestal a Catalunya. A més, la 
meva formació en enginyeria de fo-
rests també ha ajudat a implicar-me 
en moltes iniciatives positives d’inte-
rès pel sector.

Fa 5 anys es va incorporar al consell 
rector del CPF, què el va moure a 
agafar aquesta responsabilitat?

Fruit de la trajectòria familiar al CPF, 
la meva implicació al Consorci Fores-
tal, la relació històrica del Consorci 

amb Joves Agricultors (JARC) i com 
a resultat de les negociacions per fer 
la coalició de CFC, JARC, BOSCAT i UP 
a les anteriors eleccions del CPF, se’m 
van oferir presentar-me per ser un 
dels cinc candidats electes per ser re-
presentants de la propietat privada al 
CPF, per defensar els drets i els interes-
sos de la propietat forestal al Consell 
Rector. En aquells moments ja estava 
molt implicat en diversos projectes i, 
per tant, ja era coneixedor d’una re-
alitat forestal, sobretot la de la Selva, 
en la qual treballava com a silvicultor 
actiu i, per tant, podia aportar i expli-
car les necessitats i els problemes que 
tenim. També em va motivar l’interès 
en conèixer altres realitats forestals 
de Catalunya per tenir una visió més 
global del nostre sector. Va ser una 
decisió que em feia respecte, però que 
ha estat molt encertada.

Quina valoració fa d’aquests 5 anys?

Es poden fer valoracions de diferents 
àmbits. A nivell personal, m’ha en-
riquit molt pel fet de conèixer altres 
professionals del sector amb molta 
expertesa, tant tècnics del CPF com 
d’altres administracions forestals i 
persones del Consell Rector. Fruit de 
les nombroses reunions tècniques que 
s’han fet periòdicament per tractar di-
ferents temes, i de la discussió, debat 
i aportacions que s’han tractat en el 
Consell Rector i/o Comissions Tècni-
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ques del Centre, he pogut aprendre aspectes i proble-
màtiques de detall i també aportar el meu criteri.

A nivell global, s’ha fet molta feina, però en queda 
molta per fer. Durant aquests 5 anys hem tingut una 
feina intensa en diferents fronts, com l’Agència de la 
Natura, ESNATURA, els diferents Plans Especials (Alta 
Garrotxa, Cadí, Montseny), així com nombrosos infor-
mes que afecten l’activitat forestal,... Tot i que sovint 
t’adones que hi ha molts aspectes que fa molts anys 
que tractem i no s’acaben d’afrontar.

El sector forestal és molt complex perquè té uns vin-
cles econòmics, ambientals, socials, paisatgístics... 
que hem d’aconseguir dirigir conjuntament amb la 
Gestió Forestal Sostenible i la seva certificació. Ens 
costa fer entendre a la societat la importància de la 
gestió forestal i els seus avantatges  en tots sentits, i 
considero que hi ha una part de culpa pel desconeixe-
ment de la realitat del món rural en general i, també, 
perquè potser no sabem comunicar el que fem de ma-
nera que se’ns entengui. 

Per què creu que és important la participació dels 
propietaris i propietàries?

La participació dels propietaris i propietàries fores-
tals és bàsica. En bona part i a criteri personal, l’èxit 
del CPF rau en un model d’administració “atípic, però 
exemplar”. En aquest model, la participació directa i 
equilibrada de la propietat en els òrgans de govern i 
també en les comissions tècniques permeten discutir 
molts aspectes amb elevat coneixement de la realitat, 
fet que permet intentar trobar solucions amb una vi-
sió molt més extensa i exacta de la situació. Cal tenir 
en compte la participació de representants i tècnics 
de diferents àmbits de l’Administració al Centre de la 
Propietat Forestal i, per tant, de diferents punts de 
vista sobre qualsevol tema tractat. 

Per què el CPF és important pels propietaris i propi-
etàries i el sector productor forestal en 
el seu conjunt?

Com ja hem anat dient, al CPF es dis-
cuteixen molts aspectes que afecten o 
afectaran els nostres boscos i, per tant, 
als seus propietaris i silvicultors i, així 
doncs, és el lloc on hem de traslladar les 
nostres problemàtiques, les inquietuds, 
propostes i iniciatives d’innovació... es-
tudiar-les, consensuar-les, discutir-les, i 
intentar donar-hi la millor solució pos-
sible.

És important que el sector productor estigui dins els 
òrgans de decisió del CPF, per defensar els drets i 
interessos de la propietat, participar, aportar conei-
xement i experiència sobre la realitat, aprendre de 
noves formes de gestionar o perfeccionar les actu-
als, i innovar en nous productes que puguin generar 
major valor afegit als nostres boscos i a la seva ges-
tió. I d’aquesta forma, incrementar la planificació, 
la gestió forestal sostenible i la seva certificació, 
imprescindible per als boscos catalans, tant per ge-
nerar economia i equilibri territorial,  com per reduir 
el risc d’incendis, adaptar els boscos al canvi climàtic 
i millorar la funció social, i de ben segur millorarà 
i incrementarà la biodiversitat.
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DESPATX JURÍDIC

QUALITY SUBER, SL
Paratge Sant Marçal, s/n -17430 Sta. Coloma de Farners
Tel.: 972 842 708  /  657 344 066
e-mail: info@qualitysuber.com
www.qualitysuber.com

TREBALLS FORESTALS

FORESTAL FERREIRA
C/ Barcelona, nº 9 baixos 2
17403 Sant Hilari Sacalm
Tel.: 650 54 00 64
e-mail: forestalferreira@hotmail.com

FORESTAL SOLIVA SL
Ctra. Sant Hilari s/n  Ap. Correus 9
17430 Santa Coloma Farners
Tel.: 972 843 178�  Fax: 972 877 901
e-mail: info@forestalsoliva.com
www.forestalsoliva.com

FUSTES JOSEP TABERNER SL
C/ Santa Bàrbara, 2
17430 Santa Coloma Farners
Tel.: 972 840 126�  Fax: 972 877 297
e-mail: tabernersl@grn.es

MARTÍ FUGAROLAS BOIX
C/ Parlament de Catalunya, 24
08358 Arenys de Munt - Tel.: 629 547 917
e-mail: maitemarti86@hotmail.com

SALA FORESTAL SL
Aprofitaments i biomassa
Ctra. Palamós, 85 - 17460 Celrà
Tel.: 972 492 040
e-mail: salaforestal@salaforestal.com
www.salaforestal.com

Aprofitaments i Gestió Forestal Sostenible
Sant Celoni
Tel.: 687 725 503 / 93 867 07 40
e-mail: info@cassi.es
www.cassi.es

TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ SL
C/ Torres i Bages, 11 - 08551 Tona
Tel.: 630 978 771 / 630 978 775
e-mail: info@presegue.com
www.presegue.com

FORESTAL MONTSENY, SCP
C/ Torres i Bages, nº 3, 3er 2a
17403 Sant Hilari Sacalm
Tel.: 676 065 345
e-mail: antonioteixeira1969@hotmail.com

Dret Civil, Dret Administratiu i Dret Forestal
C/ Jacint Verdaguer, 24 - 17430 Santa Coloma 
de Farners - Tel.: 872 21 39 80 / 695 17 33 26
e-mail: info@corporatiu-advocats.com
www.corporatiu-advocats.com

CORPORATIU D'ADVOCATS I ASSOCIATS, 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.serveisforestals.cat
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SOCIAL FOREST, SL
Gestió forestal sostenible, Teambuilding, 
Coaching forestal
C/ Belladona, 14 - 08017 Barcelona
Tel.: 93 127 74 28
e-mail: info@socialforest.org
www.socialforest.org

Plans de gestió forestal.
Li posem el seu Pla de gestió al mòbil.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 - VIC. Tel. 93 854 11 69
e-mail: girbau@girbauconsulting.com
www.girbauconsulting.com

GIRBAU CONSULTING, SLP

GIRBAU
Oficina tècnica agrícola i forestal ALTRES

DARVAS, S.L.
Instruments forestals, topogràfics i geodèsics
C/ Felip Benessat, 4 - Sabadell
Tel.: 629 473 900  Fax: 937.261.689
e-mail: forestal@darvas.net
www.darvas.net

MAQUINÀRIA AGROFORESTAL

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
www.venturamaq.com






