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Posem en valor els propietaris

i la propietat forestal

C

Rosendo Castelló
President del
Consorci Forestal
de Catalunya

om ja sabeu, a
Catalunya prop del
80% de la superfí·
cie forestal és de propietat
familiar privada. Aquest fet
distintiu, només comparable
amb percentatges semblants
en altres països com Àustria,
França, Noruega, Eslovènia i
Finlàndia, és un fet que, per
contra del que alguns defen·
sen, suposa un valor afegit i
una riquesa difícil de valorar.

Els boscos privats gaudeixen de la figura del propi·
etari-gestor, el primer responsable de la seva gestió
que, en molts casos, ha estat inculcada de pares a
fills. A escala temporal, és evident que sovint el cicle
productiu del bosc fa que la tasca i l’esforç invertits
en llur gestió reverteixin a la generació que segueix.
Un altre tret a senyalar, tal i com posa en evidèn·
cia un estudi presentat recentment per l’EFIMED
(seu mediterrània de l’Institut Forestal Europeu), és
el fet que la principal motivació per la gestió és la
prevenció d’incendis i la conservació del patrimoni.
Quelcom del que, directa o indirectament, en gaudim
tots. En resum, darrera el bosc hi ha un esforç gaire·
bé sempre anònim i poc reconegut per part d’un con·
junt d’homes i dones que gestionen els boscos de la
millor manera possible. Per contra però, cada dia es
fa més difícil gestionar amb un exèrcit de legisladors,
tant a nivell municipal (amb ordenances que limiten
la gestió sense motiu i per sobre de les lleis fores·
tals del país) com a nivell general (amb la Llei del
Territori i la proposta d’Agència de Conservació del
Patrimoni Natural i Conservació de la Biodiversitat),
que treballen d’esquenes als gestor dels boscos fent,
sense saber-ho, molt més mal que bé a la conser·
vació. La realitat però, és que la gestió tossuda que
aquests propietaris gestors han realitzat amb el pas

dels anys, ha esdevingut en una generosa acumulació
d’informació, coneixement, i molta experiència, un
valor molt preuat i necessari per entomar els difícils
reptes de gestionar aquests espais en el futur.
Com a societat, cal donar eines als propietaris fores·
tals perquè puguin gestionar els boscos correctament
i facilitar aquesta gestió necessària per garantir la
seva sostenibilitat i persistència. Cal ajudar i posar en
valor el paper i les funcions de l’associacionisme fo·
restal, un món i una realitat que contradiuen i posen
el contrapunt a la malentesa atomització. Les associ·
acions forestals són un immillorable lloc de trobada
de cada un d’aquests propietaris gestors, un lloc on
trobar l’escalf de companys i mesures per a l’optimit·
zació de la gestió i dels seus resultats.
Per altra banda, aquests homes i dones, amb el temps,
han gestionat els boscos i han anat acumulant expe·
riències i un coneixement d’incalculable valor, que no
ens podem permetre el luxe que quedi fixat, només,
en la seva memòria. Cal fer aflorar i posar les eines
per compartir tot aquest saber i coneixement i po·
sar-lo al servei dels gestors actuals, que tots i ca·
dascun d’ells de forma individual aplicaran als bos·
cos, amb major o menor encert, però amb l’objectiu
comú de sentir-se orgullosos d’haver-los millorat per
a les futures generacions. I sense oblidar que aquests
boscos privats, orgull dels seus propietaris, seguei·
xen treballant i generant beneficis per a la societat.
Serveixi aquesta editorial per reconèixer la tasca de
tots els propietaris forestals, i més quan darrerament
ens han deixat alguns companys com en Miquel
Massaneda i en Josep Canals, els quals han treballat
incansablement per garantir el reconeixement de la
propietat forestal i dels quals en trobareu un sentit
homenatge a l’interior d’aquesta revista.
I per acabar, desitjar-vos un Bon Nadal i que el nou
any que s’albira, ens aporti nous camins cap a nous
horitzons. Bones Festes!

Tauler d’avisos
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
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La fusta morta en la gestió forestal:

experiències al
Parc Natural del Montseny

Anna Sanitjas

Narcís Vicens

Maria Barrachina

Diputació de Girona.
Servei de Medi Ambient. Parc Natural del Montseny.

Resum
La fusta morta és un component vital en els
ecosistemes forestals, fonamental dins de la
gestió multifuncional del bosc. Al Parc Natural del
Montseny s’han realitzat diferents actuacions per
posar en valor aquest recurs, potenciant l’existència
de fusta morta mitjançant la tallada i anellament
de peus, deixant boscos a evolució lliure, potenciant
la reserva de peus extrafusters, realitzant estudis i
seguiments de quantificació d’aquesta i treballant en
la sensibilització a la població sobre la importància de
la fusta morta al bosc.

Boscos vells i fusta morta al Parc Natural
del Montseny
El Montseny és un espai natural on des de temps
immemorials s’hi ha desenvolupat una gestió forestal
activa que ha modelat el ric i divers paisatge del massís.
En contrapartida a aquesta activitat, hi són escassos
els boscos amb un grau de maduresa rellevant, i
dominen els boscos d’estructura uniforme amb
escassa presència de fusta morta en descomposició.
Essent evident que no comptem amb boscos amb un
grau important de naturalitat, el foment de boscos
vells té un gran interès de conservació atès els serveis
ecosistèmics que presten.
Igualment, la fusta morta, característica rellevant
d’aquests boscos, és un component de vital importància
en els ecosistemes forestals ja que forma part de
nombrosos processos biogeoquímics i ecològics,

i constitueix un hàbitat únic per a diferents grups
d’organismes (fongs, briòfits, líquens, invertebrats,
vertebrats, etc.) (Fotografia 1) proporcionant un
substrat, refugi i/o aliment (HARMON et al., 1986;
ESSEN et al., 1992; SIITONEN, 2001). D’altra banda,
la fusta morta forma part activa del cicle d’energia i
nutrients i és part fonamental en l’emmagatzematge
a llarg termini dels mateixos (HARMON et al., 1986)
i, per tant, en la fixació de carboni. Molts processos
naturals requereixen i es beneficien de la presència
de fusta morta, com la regeneració d’algunes
espècies forestals, la reducció de l’erosió o el
manteniment de la biodiversitat. Igualment la fusta
morta és un element clau per proveir el sòl de matèria
orgànica i elements minerals indispensables per a la
sostenibilitat del bosc a llarg termini. És per això que
cal considerar la fusta morta com un recurs limitant
a tenir present en la planificació i gestió forestal.

Fotografia 1. Tipologies de fusta morta i cavitats
(Autor: Narcís Vicens)

Fagedes de Matagalls
La fageda de Matagalls es troba a la finca coneguda
com “Muntanya de Matagalls” dins una zona de
reserva qualificada del Parc, en el terme municipal
de Viladrau. Aquesta es localitza en cotes que
oscil·len entre els 1.000 i 1.700 metres d’altitud
s.n.m amb qualitats d’estació mitjanes, en un entorn
amb clima mediterrani continental humit. La fageda
predominant en la reserva natural (Fotografies 2
i 3) és la fageda amb fenc comú (Luzulo-Fagetum
subass. abietetosum i subass. veronico-galietosum),
però en els llocs més humits apareixen formacions
de fageda amb el·lèbor verd (Helleboro-Fagetum
subass. Oxalido-galietosum odorati i subass.
moehringietosum trinervi) (NUET et al, 2016).
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La fageda de Matagalls és una forest pública i poc
accessible on la majoria de zones no han estat
gestionades els últims 50 anys, a excepció de la zona
nord, on per la seva major accessibilitat es troben
masses que han estat aprofitades mitjançant tallades
selectives fins als anys 90.

La metodologia utilitzada per estimar el volum dels
arbres caiguts en el sòl ha estat el Line Intersect
Sampling (LIS) (WARREN & OLSEN, 1964; VAN
WAGNER, 1968).
Així s’ha quantificat la fusta morta existent en 175,70
ha de fageda de la finca de Matagalls, tot mostrejant
arbres morts en peu, caiguts a terra i soques en
48 parcel·les i calculant el volum, la massa i el
carboni total i el corresponent a cadascun dels cinc
estadis de descomposició de la fusta establerts per
SOLLINGS (1982) que recullen des de la fusta morta
amb l’escorça encara intacta fins a la fusta morta
pràcticament reduïda a serradures.
Els resultats mostren un volum de fusta morta mitjà
de 4,16 m3/ha, i 1,6 t/ha i 0,8 t C/ha en termes de
massa i carboni, respectivament. Gairebé un 70% del
volum correspon als arbres caiguts en el sòl (2,84 m3/
ha), un 28,8% als arbres morts en peu, i solament un
3% a les soques (Figura 1). D’altra banda, el 79% del
volum pertany als estadis 1 i 2, mentre que menys del
20% ha estat trobat en els estadis 3 i 4, sent nul·la
la quantitat pertanyent a l’estadi 5 (Figura 2). Els
resultats obtinguts a Matagalls se sumen a la llista
de valors de referència que existeixen en boscos
centreeuropeus en l’àmbit geogràfic mediterrani.

Figura 1. Distribució del volum de fusta morta per
components (m3/ha)
Fotografies 2 i 3. Fagedes de Matagalls (Autor: Narcís
Vicens)

Quantificació de fusta morta a les Fagedes
de Matagalls
Davant la inexistència de dades de quantificació de
fusta morta en les fagedes del Montseny i considerant
l’alt interès del coneixement d’aquestes, tant per
a la planificació de la forest com per la informació
que aporten en referència a l’estat de maduresa de
la massa i l’estat de conservació de la mateixa, s’ha
realitzat l’inventari de fusta morta a la fageda de
Matagalls.

Figura 2. Massa de fusta morta per estadi de
descomposició
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Els volums de fusta morta a Matagalls són molt
inferiors als obtinguts en fagedes situades en zones
de reserves forestals europees. Així, els valors mitjans
obtinguts en estudis a la Massana a França o en
zones de reserva d’Itàlia, mostren valors de 33 m3/ha i
60 m3/ha respectivament, segons CHRISTENSEN et al.
(2005) i LOMBARDI et al. (2008).
D’altra banda, les quantitats de fusta morta trobades
en muntanyes gestionades són inferiors a les zones
de reserva i més similars a les quantificades a
Matagalls. Són dades de referència els valors de 5 m3/
ha en fagedes del Moncayo (Aragó) i valors mitjans de
24,43 m3/ha a Aralar (Navarra), segons HERNANDO et
al. (2013) i HERRERO et al. (2016).
La ràtio obtinguda de fusta morta entre el volum de
fusta morta i el volum de fusta viva obtinguda és de
0,2%, sent també molt inferior a valors observats
del 13% al 37% en reserves forestals europees
(CHRISTENSEN et al., 2005). Si bé estudis previs han
mostrat que aquest ràtio només s’ha de comparar
en condicions homogènies d’edat (HERRERO et al.,
2013).
Així, amb les dades obtingudes i comparant-les amb
diferents valors de referència de boscos europeus
amb estadis de maduresa més avançats, s’estima
necessari potenciar la quantitat i la qualitat de
fusta morta a la zona de Matagalls. D’una banda, es
planteja als gestors de la forest la lliure evolució dels
rodals de fustal madur perquè, de manera natural
amb el pas dels anys, es generi fusta morta. D’altra
banda, es planteja també la planificació d’actuacions
que garanteixin un augment de fusta morta en els
rodals més joves, actuacions com l’anellat o la tallada
de peus, respectar peus extrafusters i la no retirada
dels arbres morts en peu i caiguts a terra de manera
natural.

Boscos a evolució lliure a Matagalls
Seguint aquestes premisses, s’ha decidit deixar
unes 169 ha de fageda a lliure evolució a la finca.
Cal destacar, però, que més del 50% d’aquesta
superfície es troba en zones culminals esclarissades
i inaccessibles on de fet, seria difícil fer-ne gestió
per a l’aprofitament. Amb tot hi ha una superfície
important de boscos ubicats en condicions favorables
per a una gestió silvícola, que es deixen a evolució
lliure de manera conscient i voluntària.
Aquestes directrius de no gestió són recollides en
el Projecte d’Ordenació Forestal de la finca pública
de Matagalls (actualment en fase de redacció), que
incorpora la lliure evolució de la forest com una de
les opcions de planificació amb l’objectiu principal de
conservació d’espècies, hàbitats o processos ecològics
clau, i considera clau l’increment de fusta morta
en les zones de gestió. Així, seguint les referències
d’Europarc (2013), es planifiquen les actuacions en
base l’estat de conservació de les masses forestals i
s’estableixen accions per millorar-lo.
Intervenir per afavorir la presència de fusta morta
La gestió de “no intervenció” per si sola (deixar a
evolució lliure) difícilment aconseguirà fites rellevants
de conservació a curt o mitjà termini, doncs només un
llarg lapse de temps (no inferior als 50 anys) permetrà
a determinats boscos assolir condicions de maduresa.

Actuacions realitzades a Matagalls
Fruit de la necessitat d’iniciar accions per revertir
la situació d’uniformitat en l’estructura forestal, de
manca de fusta morta i assajar noves formes de gestió
forestal amb criteris de conservació, s’han realitzat
diverses experiències pilot en finques públiques de la
Diputació de Girona i de Barcelona.
Així, a la finca pública “Muntanya de Matagalls” s’ha
potenciat l’existència de fusta morta mitjançant la
tallada i anellament de peus, deixant boscos a evolució
lliure, potenciant la reserva de peus extrafusters i
treballant en la sensibilització a la població sobre la
importància de la fusta morta al bosc.

Fotografies 4 i 5. Fotografies de peus anellats i abatuts
(Autor: Jordi Vigué)

A la finca Muntanya de Matagalls s’han fet actuacions
per generar fusta morta en peu i a terra. Aquestes
intervencions en cap cas convertiran els boscos en
madurs ni acceleraran la seva maduresa, però si poden
afavorir algunes de les seves variables, en particular
l’increment de fusta morta i de cavitats, i crear les
condicions per a fomentar una major presència i
diversitat d’organismes lligats a aquests substrats.
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La generació de fusta morta en peu i a terra ha consistit
en una tallada de 2 peus per hectàrea, un de CD
inferior a 20 i un de CD superior a 20, deixant la soca
a una alçada mínima d’1 metre i el tronc a terra sense
desbrancar, i en l’anellat d’altres 2 peus per hectàrea,
un de CD inferior a 35 i un de CD superior a 35, per
assolir fusta morta en peu a mitjà termini (Fotografies
4 i 5). Els treballs s’han realitzat principalment sobre
peus de faig, si bé també s’han tallat i anellat alguns
roures, alzines i blades quan aquests apareixien en la
fageda com espècie acompanyant.
Així, en una superfície de 25 ha, s’ha creat un volum
de fusta morta de manera directa de 25,42 m3 i indi·
recta de 50,61 m3, és a dir, un volum mitjà de fusta
morta a curt termini de 1,01 m3/ha per la tallada i
manteniment de peus abatuts en la forest, i a mig
termini de 2,38 m3/ha, per l’anellament.
Tres anys després de les actuacions s’ha comprovat
que el faig presenta una forta resistència a l’anellat,
ja que molts dels peus anellats encara romanen vius,
tot i mostrar algun signe de debilitat. No obstant
això, s’observa també com un cert nombre de faigs
han estat morts per l’anellat de manera directa. Els
peus anellats d’alzina, roure i blada presenten una
major mortalitat que els peus de faig. Tot i que s’ha
vist, en alguns peus d’alzina, la capacitat de regene·
ració del floema en zones anellades, restablint-se la
continuïtat de l’escorça.

Experiències en l’àmbit del Parc Natural:
deixar 10 peus extrafusters per hectàrea
La Directiva Hàbitats (92/43/CEE) defineix la
necessitat d’aconseguir, en fagedes, un mínim de 10
peus per hectàrea de diàmetre normal més gran de 50
cm per augmentar el grau de maduresa de les masses
forestals. Amb aquest objectiu en l’àmbit del Parc
Natural s’han realitzat diverses experiències de deixar
en els aprofitaments silvícoles com a mínim 10 arbres
grans o extrafusters per hectàrea (Fotografia 6), per
tal d’afavorir les espècies que en depenen i millorar
així la conservació de la biodiversitat de la forest.
Aquestes actuacions, moltes d’elles executades en
finques de titularitat privada, s’han emmarcat en
les campanyes de subvencions de la Diputació de
Girona en l’àmbit d’aquest espai natural protegit. En
aquesta línia la Diputació de Girona ha compensat
econòmicament el valor de la fusta en peu dels arbres
seleccionats amb el compromís de la propietat de
deixar aquests peus al bosc de manera indefinida.
La reserva d’aquests peus i la no retirada de la
fusta morta al bosc pot permetre una millor
compatibilització de l’aprofitament forestal i la
conservació en espais d’interès natural com el Parc
Natural del Montseny, si bé caldria validar quin és el
nombre de peus extrafusters a mantenir necessaris
per garantir que un bosc tindrà un bon estat de
conservació en relació al recurs fusta morta.

Pel que fa al grau de descomposició de la fusta es pot
observar que la fusta tallada i deixada a terra enca·
ra es troba en els primers estadis de descomposició,
fet que apunta a la lentitud de la descomposició de
la fusta en aquesta tipologia de boscos. En alguns
casos però, a l’escorça dels faigs abatuts, sí s’observa
la colonització massiva de fongs associats a la fusta
morta (p.e. Daldinia concentrica) o perforacions de
coleòpters (bostríquids i cerambícids). Finalment, cal
destacar que no s’han observat afectacions de pla·
gues o malalties en la forest tractada que puguin ser
conseqüència directa de les actuacions realitzades.
Amb tot, es considera clau dur a terme seguiments
a mitjà i llarg termini de les actuacions realitzades i
assaigs en altres hàbitats forestals, per validar si s’en·
forteix l’estructura de les xarxes tròfiques millorant
la resiliència de la massa. Aquest seguiment també
permetrà comprovar si els valors normalment mane·
jats pels gestors, que varien entre 5 i 10 arbres morts
en peu a preservar per hectàrea (HUNTER, 1990) són
suficients per aconseguir l’objectiu de conservació de
biodiversitat en equilibri amb el risc d’incendis, pla·
gues o malalties.

Fotografia 6. Fotografia d’un peu extrafuster (Autor:
Narcís Vicens)
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Síntesi
Les diverses experiències realitzades a Matagalls
tenen la finalitat comuna d’afavorir la biodiversitat
associada a la fusta en descomposició i dur-ne a
terme el seu seguiment i avaluació.
Mentre la creació de boscos a evolució lliure, que a
llarg termini esdevindran boscos vells, és un procés
lent i viable únicament en certs indrets, la generació
de fusta morta en boscos on hi és escassa, combinada
amb la reserva de peus extrafusters, pot ser una eina
per millorar, a llarg termini, la biodiversitat i resiliència
de molts hàbitats forestals de manera compatible
amb els objectius de producció fustera sostenible.
Si bé cal tenir en compte que cal conèixer el grau
de maduresa de la massa i el volum de fusta morta
que presenta, amb les dades obtingudes i comparantles amb diferents valors de referència de boscos amb
un alt grau de conservació, es poden
prendre decisions de gestió com
potenciar la quantitat i la qualitat
de fusta morta a la forest. Cal dir
però que les dades de referència
de que es disposa a nivell europeu
sovint es corresponen a boscos amb
condicions climàtiques i de qualitat
d’estació diferents a les que trobem
a Catalunya. Caldria assajar diversos
graus d’intensitat de generació de
fusta morta per assolir quin serà el
llindar òptim per a aquests boscos,
tenint molt en compte la ràtio entre
el volum de fusta morta i el volum de
fusta viva.
En les fagedes com les de Matagalls,
la fusta morta existent presenta
volums baixos, tot destacant
l’escassa quantitat de fusta morta
de grans diàmetres. S’estima que
aquest escàs volum de fusta morta
és el resultat de la gestió forestal
passada, especialment del costum
ancestral de recollir la fusta caiguda
a la muntanya i d’eliminar els arbres
morts en peu. Per tant, la gestió ara
proposada comporta plantejar canvis
en aquesta dinàmica, posant l’accent
en la importància de mantenir a la
muntanya la fusta morta.
Actuacions com l’anellat de peus
poden ser una bona eina per generar
un volum de fusta morta de manera

fàcil i gradual a mig termini, donada la pròpia
dinàmica d’aquest element de biodiversitat una
vegada es fa l’anellament.
Per tal de garantir la compatibilitat dels objectius
de gestió de producció de fusta i de conservació dels
elements de valor per a la biodiversitat, cal plantejar
una planificació forestal que garanteixi la no
intervenció en un petit percentatge de superfície, en
indrets seleccionats a partir d’uns criteris establerts
i que, alhora, permeti garantir un volum mínim de
fusta morta en peu i a terra i afavorir un determinat
nombre de peus extrafusters per hectàrea en zones
amb objectiu preferent de producció de fusta.
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En record a Miquel Massaneda
President del Consorci Forestal de Catalunya (1993–2000), de la Fundació
Agrària Boscos i de la SAT Forestal de Catalunya
Rosendo Castelló
President del CFC des del 2010
Vaig conèixer a en Miquel Massaneda a les Jornades
Tècniques que organitza el Consorci Forestal de
Catalunya. Jo estava vinculat al món de l’empresa i
tenia relació amb l’agricultura, i em va fascinar veu·
re a les Jornades Tècniques com darrera d’aquella
postal o imatge idíl·lica del bosc i dels arbres que té
la societat en general, hi havia tanta vocació, tècni·
ca i diversitat de mètodes de gestió.
En aquella època molts propietaris participaven ac·
tivament a les jornades i en Miquel, ja sigui com
a ponent en algunes de les seves finques o com a
acompanyant, feia nombroses intervencions, i amb
el permís d’algun altre mestre, complementava i
rematava les explicacions sempre de manera en·
certada. Ho feia de manera solemne, amb poques
paraules i amb una autoritat com ningú. Tothom se’l
creia i poca gent el rebatia. Durant les jornades no
em separava del seu costat, era un llibre obert i no
parava de fer-li preguntes. Després de 25 anys i fins
a darrera hora l’hi he demanat consell.

Més endavant, en la seva època de President, vaig
conèixer el Miquel dialogant, negociador i pactista,
molts cops sense el consens de tots els companys
de la Junta, però va fer molta feina i va fer avançar
molt el Consorci, aconseguint importants fites per
als silvicultors.
Posteriorment, en la època de la meva participació
als òrgans de gestió del Consorci i darrerament com
a president, he conegut el Miquel empresari, decidit
i valent, que sempre ha recolzat les iniciatives (La
Casa del Bosc, la Cooperativa i darrerament Quality
Suber) i n’ha estat un puntal fonamental. La seva
opinió era compartida per molta gent i sense cap
tipus de retret recolzava les decisions, tant les en·
certades com les que menys, perquè en el fons, en
Miquel, per damunt de tot, era Consorcista. El tro·
barem molt a faltar.
Josep M. Vila d’Abadal
President del CFC del 2000 al 2002 i del 2006 al
2010
Vaig conèixer en Miquel en una jornada que for·
mava part del conjunt que cada any fem des del
Consorci Forestal i que avui les anomenem Emili
Garolera. M’havia apuntat al principi dels anys 80
per veure de primera mà i en directe la gestió que
feien i fan els millors silvicultors de Catalunya al
voltant del Montseny, Guilleries i La Selva, i que
m’havia d’aportar una nova manera de veure la
producció del bosc i els seus treballs d’explotació;
m’havia d’introduir a la silvicultura. Però en aquella
jornada també vaig conèixer l’empresari forestal,
valent, coneixedor de les tècniques silvícoles apli·
cades a les seves propietats i amb la convicció de
que l’economia del bosc és essencial per a la seva
supervivència i persistència.
Aquestes virtuts després les vàrem compartir més
intensament quan va accedir a la Presidència del
Consorci Forestal i jo vaig col·laborar amb ell per
avançar en els objectius del Consorci, defensar el
dret de la Propietat a la gestió de les seves finques
i fer viable la silvicultura als boscos de Catalunya.
La seva capacitat i pragmatisme ens va donar
grans èxits dels que voldria ressaltar l’aprovació al
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Parlament de Catalunya de la Llei del Centre de la
Propietat Forestal, llei que havíem fet el Consorci
amb l’ajuda i direcció de l’Eduard de Ribot i que
suposava la consolidació de l’entitat de la que avui
tinc el goig d‘assumir la seva vicepresidència 1ª; el
naixement de la cooperativa Serveis Forestals; i la
nova fiscalitat (eliminació IBI boscos i de les taxes
per als aprofitaments, reducció impostos successi·
ons del 90%, reducció taxes notarials del 30%, su·
pressió de l’estudi d’impacte ambiental pels camins,
inclusió de l’activitat forestal al règim de mòduls
de l’IVA).
La intensitat de la feina va fer, a més, que tingués·
sim molta relació, naixent una gran amistat i con·
fiança que ha durat fins el dia que ens ha deixat.
Tenim doncs el camí marcat per ell i per grans ho·
mes amics d’ell que feren renéixer la nostra entitat
de la que ens en sentim tan orgullosos, el Consorci
Forestal de Catalunya. Jo he perdut un gran amic
que estava sempre a punt per ajudar-te i donar-te
un bon consell, però em quedo la seva lliçó de mes·
tratge que vaig anar a buscar aquell primer dia en
una jornada a Can Massaneda. Gràcies amic.

Per a mi i pels de casa és l´amic, el bon amic del
que mai he quedat decebut. Era home de veritats
senceres. La sinceritat i la delicadesa formaven part
de les seves grans virtuts. L´he conegut molt i l´he
vist tractar amb tota mena de gent, i sempre amb
la mateixa delicadesa, sense fer cap diferència.
Com a professional i forestal, el millor conseller,
sempre disposat i compromès. Home pràctic, inno·
vador i amb visió ample de productivitat ben lliga·
da a l´economia. Buscava solucions i les oferia amb
senzillesa i de la manera més entenedora possible,
i amb el realisme econòmic que tant encotilla el
nostre sector.
En la gerència de la seva finca era atrevit, innova·
dor, amb actuacions meditades i decisions ràpides.
Gran mestre coneixedor de la silvicultora, de la in·
dústria transformadora, d´empreses de serveis i de
tota la seva gent, respectat i apreciat per tots.
Persona de conversa amena, amb un gran ventall
de coneixements i una amplitud de relacions hu·
manes com poques persones, i sempre disposat a
parlar en positiu i apreci.
La pèrdua d´en Miquel ens ha sorprès a molts. Els
seus constants projectes, la seva disciplina, la seva
fortalesa ens el feia immortal, i ho serà a la nostra
memòria, en la nostra estima i reconeixement.
Per al Consorci Forestal de Catalunya ha fet molt,
tot el que se li va demanar i el que la seva entrega i
il·lusió el va motivar. Ha estat un reconegut capda·
vanter. Amb l´Emili Garolera als inicis dels anys 70
varen decidir donar sang nova al CFC, reactivant-lo
i adaptant-lo a les necessitats del moment. Posar
al dia la Junta de Govern, els Estatuts, i la pròpia
estructura. A mi també em varen convidar i a partir
de llargues reunions vàrem convertir el projecte en
realitat. Va sorgir el primer problema; trobar pre·
sident, que es va desencallar convencent a l´Emili
per ser el primer president de la nova etapa amb
el pacte de que ens aniríem rellevant si no sortia
ningú, i així va ser.

Josep M. de Ribot
President del CFC del 1987 al 1993
Em convideu a parlar de l´amic Miquel Massaneda,
i ho faré amb il·lusió i ganes, però m´apareix el pro·
blema de fer-ho per escrit, amb la limitació d´espai
que se m´imposa, però amb carta blanca per parlar
d’aquesta gran personalitat, obert a tot el seu en·
torn familiar, d´amistats, professional i de coneixen·
ces de tota mena.

Amb la creació del Centre de la Propietat Forestal
també va ser un bon animador per la seva im·
plantació, convençut de la necessitat de tenir una
administració propera, nostra. Amb la certificació
forestal també en va ser un iniciador convençut.
Home clau per a la Fundació Agrària Boscos i pel
que avui coneixem com a Casa del Bosc, seu del
Consorci i oberta a altres entitats del sector fo·
restal.
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Eduardo Rojas
Gerent del CFC del 1992 al 1998
Ens ha deixat un gran silvicultor, en Miquel
Massaneda. Fa més de 30 anys que vaig tindre l’oca·
sió de conèixer-lo arran de les Jornades Tècniques de
Boscos del 1987 i em serví molt com a introducció
a la realitat de la gestió forestal d’aquell moment.
Recorde perfectament l’Assemblea General celebra·
da a Solsona on es va elegir a en Josep Mª de Ribot
de President i a en Miquel de Vicepresident. Eren
moments intensos de negociació de la llei forestal i
de preparació del 1r Congrés Forestal.
Va compartir la necessitat d’enfortir el Consorci
tant en sentit geogràfic com operatiu amb un ge·
rent professional a temps complert. Conjuntament
amb en Josep M. de Ribot, treballaren intensament
per fer possible aquests canvis a l’hora que lluitaven
per redreçar el PEIN o el primers esborranys del Pla
General de Política Forestal, així com assolir la cons·
titució del Centre de la Propietat Forestal.
Foren anys molt intensos, amb impactants focs al
94 i 98, la consolidació del Consorci als mitjans
de comunicació, reforçament de la presència a les
comarques, la negociació final del Pla General de
Política Forestal, la creació de la COSE a escala es·
tatal i la reforma del CEPF a escala europea, la con·
secució d’importants exempcions als Impostos de
Successions i Donacions, la creació de la Cooperativa
o la celebració del Cinquantenari el 1998. En Miquel
va recolzar i liderar-los tots ells, a la vegada que
gestionava la seua finca amb una atenció diària en·
comiable.
Abans, durant i després de la meua responsabilitat al
Consorci tinguérem l’ocasió de compartir molts mo·
ments al llarg dels viatges de primavera i tardor del
Consorci, des del primer el 1988 a Àustria, seguit pel
de 1991 a Txecoslovàquia, 1993 Suècia, 1996 Rússia,
1998 Xile o 2000 Polònia. Una experiència inoblida·
ble que retindrem per a sempre a la memòria.

Lluís Planas de Farnés
Secretari-Administrador de SAT FORESTAL DE
CATALUNYA
Sorpresa vaig tenir el passat 30 d’Octubre a mit·
ja tarda quant se’m va comunicar la mort del gran
amic i president de la SAT en Miquel Massaneda,
soci fundador, col·laborador i president durant molts
anys de l’entitat que gestiono. En Miquel era Pèrit
Agrícola i un gran empresari forestal que havia
transformat les seves finques familiars patrimonials
de Sta. Coloma de Farners i Sant Hilari Sacalm en
un model de gestió. En Miquel va ser una persona
totalment convençuda de fer la gestió dels boscos i
comercialitzar en conjunt la fusta de trituració, fet
pel qual va ser un gran impulsor de la SAT, essent
un dels propietaris entradors de fusta habitual. Gran
persona oberta, molt dialogant, que sempre havia
buscat l’equilibri en el sector per portar a terme la
gestió i comercialització. Puc dir que ha estat el meu
mestre forestal.
Descansi en pau, un bon amic, un gran silvicultor,
col·laborador i generós dialogant. Miquel et recor·
darem sempre. Gràcies per haver pogut treballar i
col·laborar amb tu.
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En record a Josep Canals
Membre de la Junta de Govern del Consorci Forestal de Catalunya i del
Consell d’Administració de Quality Suber, i President de l’Associació de
Propietaris del Montnegre i el Corredor
dels seus membres més actius. Des de l’any 2011
n’era president. En els anys de la seva presidència,
l’Associació ha conegut un important desenvolu·
pament.

El passat 8 de novembre va morir en Josep Canals i
Queralt, membre de la nostra Junta de Govern,  del
Consell d’Administració de Quality Suber i presi·
dent de l’Associació de propietaris del Montnegre
i el Corredor.

Convençut de la necessitat d’impulsar la comercia·
lització del suro, va ser un decidit defensor del pro·
jecte de Quality Suber, del Consell d’Administració
del qual era membre des de la seva creació. Fins
la primavera passada va ocupar la vicepresidència
de Boscat i ha estat també membre i col·laborador
habitual de la comissió consultiva del parc del
Montnegre i el Corredor.
En Josep ha estat una persona oberta i dialogant.
Dotat d’una perspicàcia natural, la seva opinió
molt sovint s’avançava als esdeveniments. Els seus
coneixements del món empresarial el feien tocar
de peus a terra, i se solia mostrar escèptic davant
els plantejaments que no veia realistes. Hem per·
dut un silvicultor, un col·laborador generós, i un
bon amic.

Tècnic comercial de professió, la seva vinculació
amb el bosc va ser a través de la finca familiar de
Can Xifrè, al terme de Sant Celoni. La finca de Can
Xifrè ha estat una veritable passió
per en Josep, no li ha regatejat de·
dicació i el seu goig més gran era
haver recuperat la gestió en les
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:
zones més endarrerides i poder
ensenyar els creixements i la re·
APROFITAMENTS FORESTALS (640h)
generació després d’una actuació
CURS SUBVENCIONAT
encertada. Les seves continuades
Continguts:
estades a la masia, que la família
havia restaurat, constituïen el seu
- Tala amb motoserra
esbarjo més preuat.
En Josep Canals ha estat una per·
sona convençuda de la necessitat
que els propietaris forestals s’agru·
pin per assolir objectius comuns.
Col·laborador primerenc de l’ADF
Forestec, de Sant Celoni, en va ser
membre de junta i president durant
més de quinze anys. Va formar part
del grup fundador de l’Associació
de propietaris del Montnegre i el
Corredor, entitat que enguany fa 25
anys i de la que en va esdevenir un

- Tala amb processadora forestal
- Desembosc i tractament de subproductes forestals
- Treballs en alçada
- Pela de suro
- Maneig i manteniment de tractors
- Pràctiques professionals no laborals
- Riscos laborals, inserció laboral, mediambient i igualtat
de gènere

PER MÉS INFORMACIÓ : 938592226 /info@formacioforestal.cat
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El Consorci reclama la convocatòria de la Taula sectorial del Pinyó
Coincidint amb l’inici de la temporada de recollida de
pinyes (el dia 1 de novembre), el Consorci Forestal de
Catalunya ha demanat a la Direcció General d’Eco·
sistemes Forestals de la Generalitat que es convoqui
la Taula sectorial del Pinyó, per seguir avançant en
la publicació de la normativa que reguli la recollida i
la comercialització de la pinya del pi pinyer. Aquesta
Taula es va constituir l’any 2015 però no se li ha do·
nat continuïtat. A l’escrit també es reclama avançar
en la regulació demanada pel sector, que veu amb
preocupació noves problemàtiques d’àmbit sanitari
del pi pinyer, com les afectacions per plagues com el
perforador de les pinyes Leptoglossus.

El Consorci participa a la Jornada sobre la situació, reptes i
perspectives de les associacions de propietaris forestals
El President i el Secretari General del Consorci
Forestal de Catalunya, Rosendo Castelló i Joan Rovira,
van participar el 24 d’octubre a la jornada “Situació,
reptes i perspectives de les associacions de propietaris
forestals “, organitzada a Sant Celoni per l’Associació
de Propietaris del Montnegre i Corredor. S’hi van reu·
nir propietaris forestals, membres de les associacions,
tècnics de l’Administració, i industrials dels productes
forestals. Castelló i Rovira van intervenir en dues tau·
les rodones per debatre sobre el paper dels propietaris
forestals com a representants del territori.

Reunió de coordinació amb Mossos i Agents
Rurals

El 23 d’octubre es va celebrar la reunió anual de seguiment entre responsa·
bles del CFC i els cossos dels Mossos d’Esquadra i Agents Rurals. La trobada,
que es va fer a la Casa del Bosc a Santa Coloma de Farners, va servir per
avaluar les tasques que es desenvolupen en termes de seguretat al món
rural i per posar en coneixement de les autoritats competents les principals
problemàtiques que tenen els propietaris de les explotacions forestals.
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La bioeconomia en el sector forestal
La bioeconomia, basada en l’ús dels recursos biolò·
gics per a substituir productes obtinguts de matèries
primes fòssils, ha estat el tema central de dos actes
celebrats aquest passat mes de novembre, en els que
Joan Rovira, Secretari General del CFC, ha estat con·
vidat per parlar de la fiscalitat, de la situació actual i
les expectatives de la propietat forestal.
El dia 22 de novembre va tenir lloc a l’Escola Agrària
Forestal Casa Xifra, de Santa Coloma de Farners, la
Jornada ‘La bioeconomia en el sector forestal’, en la
que es va generar un debat sobre els incentius ne·

cessaris per fer arrencar la bioeconomia des del vell
inici, des de bosc, incorporant propostes com la mi·
llora de la fiscalitat forestal impulsada pel Consorci
Forestal, per COSE i per les principals organitzacions
del sector.
En la mateixa direcció, els dies 30 de novembre i 1
de desembre, es va celebrar a Santander el ‘Primer
Congrés Nacional sobre Bioeconomia Forestal’, en
el que Joan Rovira va presentar la conferència ‘La
fiscalitat, una eina fonamental pel recolzament a la
gestió forestal sostenible’.

Jornada de cloenda del LIFE DemORGEST
El 7 de novembre el responsable tècnic del Consorci
Forestal de Catalunya, Josep Maria Tusell, va par·
ticipar en la taula rodona de la jornada de cloen·
da del projecte LIFE DemORGEST, celebrada a Mont
Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. A la trobada hi
van prendre part silvicultors i altres professionals de
la gestió, la formació i la recerca forestal que van
compartir experiències i van debatre sobre l’aplica·
ció pràctica de les ORGEST i, en general, sobre la
teoria i la pràctica de la gestió multifuncional del

bosc a Catalunya.
Les ORGEST són una proposta de silvicultura mul·
tifuncional adaptada a les característiques pròpies
dels boscos catalans, iniciada amb dos objectius
preferents: optimitzar la producció forestal, i man·
tenir boscos poc vulnerables a focs de capçada.
Actualment, més de la meitat dels Instruments d’Or·
denació Forestal en finques privades utilitzen les
ORGEST com a models silvícoles de referència.
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Les expropiacions.

El taló d’aquil·les de la propietat.

L’

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

expropiació forçosa
és, sens dubte, el me·
canisme més infal·lible
que tenen les Administracions
Públiques a l’hora de quedar-se
i apropiar-se béns i drets de
propietat privada. En altres pa·
raules, és el clar exemple que
els propietaris estem subjectes
a les decisions dels poders pú·
blics, sigui del nostre grat, o no,
malauradament.

Sens cap mena de dubte és el
mitjà més radical i excepcional que existeix a l’orde·
nament jurídic, ja que clarament paralitza i desvesteix
el dret de propietat. A partir d’aquí, quan els propieta·
ris quedem afectats per algun procediment d’aquesta
naturalesa, pocs mecanismes de defensa o d’oposició
ens queden. Per això, a la pràctica resulta necessari
estar-hi molt a sobre, i fiscalitzar tots els passos que
l’Administració expropiant realitzi, ja sigui per a im·
pugnar tot allò que no s’ajusti a la legalitat; o si més
no, per a extreure’n el màxim rèdit possible i reivindi·
car que se’ns minimitzi l’afectació.
D’expropiacions n’existeixen de molts tipus. Tanma·
teix, les que ens afecten més als propietaris forestals
són les expropiacions forçoses de terrenys rústics,
que per posar un exemple, s’accionen per a fer una
carretera, una línia elèctrica, o una via verda. D’aquí
que aquest article se centrarà més específicament en
aquesta tipologia concreta.

Una idea general de les expropiacions

Els poders públics, ja siguin estatals, catalans o mu·
nicipals, poden expropiar béns i drets de contingut
patrimonial de forma total o parcial, alhora que tam·
bé, temporal o definitiva. Tot dependrà del tipus de
projecte que sustenti la mateixa expropiació forçosa.
A partir d’aquí resulta necessari que tota expropiació
compleixi amb tres paràmetres bàsics: en primer lloc,
que se segueixi el procediment legalment establert. En
segon lloc, que existeixi el que es coneix com “cau·
sa expropiandi”, que ve a significar la justificació en

base a l’interès general que legitima a l’Administració
expropiant, a procedir en l’expropiació. I per últim, la
corresponent indemnització per la pèrdua patrimonial
del propietari particular, o altrament dit, el “justipreu”.
Aquests tres paràmetres són fonamentals a l’hora de
ser expropiats.

El procediment expropiatori

La Llei d’Expropiació Forçosa (Llei de 16 de desembre
de 1954) contempla dos tipus de procediments: l’ordi·
nari i el d’urgència. La diferència entre ambdós radica,
principalment, en què en l’ordinari, l’Administració ex·
propiant primer valora, llavors paga i finalment ocupa
el terreny afectat. En canvi, en el procediment d’ur·
gència, es comença ocupant, i llavors es valora i paga
la corresponent indemnització.
A títol de comentari, cal tenir present que a dia d’avui
el procediment d’urgència, tot i ser excepcional, s’ha
convertit en el sistema que els poders públics sempre
opten de forma general i predefinida. Aquesta qüesti·
onable costum complica considerablement les capaci·
tats de defensa dels propietaris, si més no a l’hora de
plantejar alternatives al projecte que es vol executar,
o a l’hora d’estudiar sobre terreny, l’afectació concreta
que provocarà l’obra.

La “declaració d’utilitat pública o d’interès
social”

En tot cas, davant de qualsevol expropiació, sigui per
la via general o d’urgència, cal que hi hagi prèviament
una “declaració d’utilitat pública o d’interès social”,
el que es coneix més popularment com la “necessi·
tat d’ocupació”. Aquesta declaració pot venir dona·
da de dues formes: Implícitament, que significa que
s’entendrà declarada la “causa expropiandi” a través
de qualsevol planificació d’obra o servei que efectuï
l’Estat, Catalunya o el nostre municipi. O explícita, que
consisteix en aquella declaració que s’efectua a través
d’una Llei aprovada pel Parlament que correspongui.
Aquesta diferència entre implícita o explícita té una
notable importància. Si bé per Llei només s’utilitza per
casos de gran abast, nombroses vegades no prestem
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atenció a les declaracions implícites que fan nombro·
sos POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que
aproven els nostres municipis, o als diversos Plans que
aprova l’Estat o la Generalitat, els quals contemplen de·
terminades actuacions que una vegada s’accionen, nor·
malment quan hi ha disponibilitat pressupostària, com·
porten l’expropiació de terrenys de propietat privada.
A partir d’aquí, l’Administració actuant determinarà
de forma específica els béns o els drets que siguin in·
dispensables ocupar per a dur a terme l’obra o servei
que pretén executar. Aquest tràmit, que a la pràcti·
ca consisteix en el projecte concret que s’ensenya als
propietaris, preveu les àrees d’expropiació definitiva
i les ocupacions temporals, a més a més dels demés
elements descriptius que concorreran una vegada
s’executi.

una xifra que el propietari pot acceptar, o rebutjar. Si
no hi està d’acord, s’iniciarà un procediment contra·
dictori per tal de determinar el justipreu. Així, el propi·
etari haurà de presentar un full de constrenyiment, on
fixarà l’import que consideri adequat, el qual l’òrgan
expropiant acceptarà, o no. Si les parts no arriben a
un acord, la controvèrsia es traslladarà al denominat
“jurat d’expropiació”, qui fixarà el preu definitiu, que
no podrà ser inferior a la quantitat proposada per l’Ad·
ministració, ni superior a la sol·licitada pel propietari.
Una vegada el jurat dicti el veredicte, el propietari pot
recórrer la resolució als jutjats.
Una vegada sigui fixada la indemnització, aquesta
haurà de ser liquidada o consignada al propietari en
un termini màxim de 6 mesos, a comptar des que es
determini el valor de forma concreta.

El procediment d’urgència versus l’ordinari

Com s’ha apuntat anteriorment, el procediment d’ur·
gència és el que comença amb l’ocupació material dels
terrenys a efectes de començar a executar les obres,
i mentre s’estan duent a terme, es va determinant el
justipreu i es procedeix al pagament.

La indemnització

En tota expropiació és essencial que es determini un
valor, el quin sigui, que serveixi per a indemnitzar al
propietari afectat.
Aquesta indemnització no solament serà de natura·
lesa econòmica, sinó que també podrà preveure la re·
paració de danys que es provoquin en l’execució de
les obres. És en aquests casos que hem d’estar atents
i àgils a l’hora de negociar, ja que depenent de quines
obres s’hagin de fer, es poden aconseguir millores a
les nostres finques, addicionals a la compensació eco·
nòmica.
En qualsevol dels casos, la determinació del valor eco·
nòmic haurà de fonamentar-se mitjançant criteris
objectius. A banda del denominat “premi d’afecció”,
que significa l’increment del 5% pel dany moral que
provoca l’expropiació, caldrà fer avinent no només el
valor del terreny sinó també la pèrdua de collites, el
preu dels arbres afectats, i totes aquelles altres afec·
tacions que en cada cas concret observem.
A partir d’aquí, l’Administració expropiant proposarà

En tot cas, abans d’iniciar les obres, l’Administració ex·
propiant ha de tenir el projecte que vol executar, mar·
cant detalladament la superfície a expropiar, també la
ocupació temporal, així com el llistat dels propietaris
afectats. Amb el projecte en mà, es notificarà a tots
els propietaris la data concreta que tindrà lloc l’aixe·
cament de les “Actes Prèvies d’Ocupació”. En aques·
ta reunió es detallarà en quina magnitud es queda
afectat per l’expropiació, i és en aquest moment on el
propietari haurà de formular totes les al·legacions que
consideri que ha de fer valer, no només econòmiques,
sinó també dels danys i perjudicis que li comportin. Per
tant, cal que quedi escrit tot allò què pugui afectar a
la finca, no només a l’àrea a expropiar, sinó també a
tot el seu conjunt.
En aquestes Actes Prèvies és molt important anar pre·
parat, i si és necessari, acudir acompanyat d’advocat
i/o pèrit. Sobretot perquè a la pràctica, atès que citen a
tots els propietaris de cop, miren de despatxar l’expe·
dient amb una celeritat poc caritativa, i la pressió del
moment fa que no observem amb detall el document
de color que ens exhibeixen, i ens descuidem de temes
a al·legar. Per tant, el risc a quedar eclipsat arran del
nombre de persones de l’Administració expropiant, on
a més també hi assisteix l’Alcalde del municipi o un
representant, provoca que esdevingui necessari anar
amb la idea clara de defensar els interessos particu·
lars i de la finca. En qualsevol dels casos sempre és
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recomanable assistir a la reunió de les Actes Prèvies
que ens convoquin, i signar el document que se’n re·
sulti, sempre i quan quedi ben escrit tot allò que hem
manifestat.

me, on adverteixen multar o expropiar la finca en cas
d’incompliment (en aquest darrer cas no és ben bé una
expropiació, ja que en realitat significa que l’Ajunta·
ment pot subhastar la finca del propietari per cobrar).

Posteriorment, una vegada firmades les Actes Prèvies,
en el procediment d’urgència l’Administració expropiant
podrà iniciar les obres quan consideri (a diferència de
l’ordinari, que es comencen al final del procés), i paral·
lelament es determinarà el valor econòmic de la forma
que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors. Si hi ha
acord, es liquidarà de conformitat (normalment s’entre·
ga un xec nominatiu), aixecant i firmant, si tot és cor·
recte, les Actes d’Ocupació Definitiva, que són el darrer
document que detalla el resultat final de l’expropiació.

Alhora, altres afectacions malauradament vigents,
com són les declaracions d’Espais d’Interès Natural, ja
siguin Parcs Naturals o espais de protecció; així com
la voluntat d’introduir els Catàlegs del Paisatge en
una futura ordenació territorial i urbanística, minven
i limiten clarament les capacitats pròpies dels propie·
taris forestals, que en la seva essència, ni tan sols són
considerades, ni molt menys indemnitzades, com en
els procediments d’expropiació forçosa. Si bé aques·
tes polítiques territorials no es poden equiparar amb
l’expropiació forçosa, a la pràctica esdevenen clars
condicionants a l’hora de desenvolupar activitats a les
nostres finques.

Conclusions

Sens cap mena de dubte, les expropiacions forçoses
són el mecanisme més agressiu que tenen els Poders
Públics sobre la propietat. Tanmateix, això no ens des·
lliura de lluitar per tal de procurar el mínim impacte
possible, o la forma menys perjudicial sobre les nostres
finques. D’aquí que davant d’un procediment expropi·
atori cal que estiguem alerta i atents; i la nostra posi·
ció com a propietaris sigui activa i ferma.
Tanmateix, hem de ser conscients que cada dia més,
l’Administració acaba adoptant una posició més invasi·
va sobre les nostres finques. I això no sempre es tradu·
eix en la incoació de tràmits expropiatoris. Darrerament
tenim exemples clars d’incautació de terrenys privats
com són la inclusió dels nostres camins a Inventaris
de Camins Públics o en Plans d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), on a diferència de l’expropiació, no
segueixen els procediments legalment establerts, ni de·
terminen ni paguen el corresponent justipreu.
També aquest nou fenomen s’està veient amb les
franges perimetrals de prevenció d’incendis d’urbanit·
zacions i nuclis urbans, o en ordres d’execució forçosa
municipal a través de l’article 197 de la Llei d’Urbanis·

Per tant, i com es pregona en cada edició d’aquesta re·
vista, cal que la propietat forestal es mantingui unida
a través de la nostra patronal, el Consorci Forestal de
Catalunya, i que l’anem enfortint amb nous propietaris
socis de l’entitat. No és una qüestió menor, ja que el
número d’hectàrees i de propietaris són la nostra fer·
mesa. Només així es podrà continuar defensant, com
si d’un mur de contenció es tractés, i incidint amb més
força, en les polítiques territorials de les Administraci·
ons Públiques, ja siguin estatals, catalanes o munici·
pals. Sens dubte, una noble causa.
Anotació de l’autor:
En record al sr. Miquel Massaneda i Rovira i al sr. Josep Canals i
Queralt. Sens dubte, trobarem a faltar el seu mestratge. ACS.
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Millores de l’hàbitat per a les espècies cinegètiques.

Cultius per a la caça menor

U

Marc Pagès

na de les millores de
l’hàbitat que el col·
lectiu de caçadors
i gestors d’àrees de caça en
general, tradicionalment han
considerat adient aplicar és la
sembra de cultius per facilitar
l’alimentació de les poblacions
de fauna cinegètica.

Biòleg
ECOTONS

La implantació de cultius en
una determinada parcel·la de
terreny ha de suposar un in·
crement en la productivitat (kg de biomassa/unitat
de temps), superior al que de manera natural hauria
produït aquella mateixa parcel·la, sense la nostra in·
tervenció. Així doncs, aquest és l’objectiu del gestor
cinegètic, quan es decideix a cultivar per a la fauna
salvatge, incrementar la productivitat de les poblaci·
ons de fauna, per llavors aprofitar-ne els excedents
i millorar el rendiment cinegètic de l’àrea de caça.
Diverses consideracions pràctico-tècniques s’han de
tenir en compte, abans de dur a terme les sembres
assignades a la caça menor, a les nostres àrees de
caça:
Quan les sembres van destinades a les espècies de
caça menor, com és el cas que estem tractant en
aquest article, cal protegir-les per tal que no siguin
malmeses per les espècies de caça major i/o el bes·
tiar domèstic. En aquest sentit, la protecció amb
malla cinegètica i/o filats electrificats són adients.
La planificació en l’espai de les sembres és una tas·
ca que cal preveure. És convenient repartir de ma·
nera homogènia els cultius perquè la fauna també
acabi seguint aquesta distribució. Per tant, la con·
centració de les sembres en una sola zona no seria
el més adient. En alguns treballs es recomana, com
ara en el cas de la perdiu roja, l’existència d’una
proporció mínima de parcel·les cultivades de 2000
m2 per cada 20 ha de superfície total de l’àrea de
caça.
A l’hora d’escollir quines espècies vegetals són més
adients per sembrar, cal tenir en compte el tipus de
fauna que es vol potenciar, les característiques del
sòl, el període de sembra, la seva presència com a
cultiu tradicional a la zona...

Fotografia 1. Rompudes de bosc per transformar en zones de cultiu

Un altre aspecte important és la utilització de tèc·
niques de cultiu que evitin o minimitzin l’empobri·
ment de la terra. Algunes tècniques a considerar
serien les següents:
- Allargar els períodes de guaret (2-3 anys), és a dir,
deixar reposar aquelles parcel·les on hem sembrat
cultius més exigents pel que fa al desgast de nu·
trients del sòl, com podria passar en el cas de les
sembres de gira-sol.
- Utilitzar el guaret millorat (sembra de llegumi·
noses), és a dir, deixar reposar el terreny i alhora
aprofitar l’efecte enriquidor de les lleguminoses
com a captadores de nitrogen.
- La rotació de cultius, alternant sembra-guaret en
camps adjacents, permet a la fauna disposar al
llarg de tot el seu cicle biològic i durant diverses
temporades, dels beneficis que li proporcionen els
cultius.
- És recomanable la fertilització moderada de les
parcel·les amb fertilitzants d’absorció lenta, com
els fems no líquids.
En les zones amb pendent cal utilitzar tècniques de
cultiu que evitin l’erosió:
- No llaurar en el sentit del pendent i sempre fer-ho
en sentit paral·lel a les corbes de nivell.
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- Treballar amb bandes que alternin amb la vege·
tació natural; d’aquesta manera es minimitza
l’efecte de l’erosió en les zones de pendent.

de tardor amb cereals de cicle llarg, per tal que la
fauna disposi de vegetació herbàcia durant l’hivern,
moment d’escassetat d’aliment.

- Utilitzar tècniques de sembra sense treballar la
terra, anomenada també sembra directa.

Diverses experiències han demostrat que algunes
tècniques de treballar les parcel·les afavoreixen
significativament la productivitat de les espècies de
caça menor:

Evitar l’ús de fitosanitaris, adobs químics i llavors
tractades. Està clar que l’agricultura moderna aug·
menta la productivitat de les parcel·les, però no està
tan clara la seva iniquitat envers la fauna salvatge.
La sembra per a la fauna cinegètica requereix la
utilització de llavors sense tractar i de varietats au·
tòctones, fet que no presenta cap contraindicació.
Els cultius destinats a la caça menor tenen com a
principal objectiu fomentar la màxima diversitat
biològica. D’aquesta manera, s’afavoreix per exem·
ple la presència de males herbes, les llavors de les
quals són molt apreciades per la tórtora comuna o
la presència de fauna invertebrada, com són les lla·
gostes, les formigues..., imprescindibles com a font
de proteïna per a un desenvolupament correcte dels
pollets de perdiu roja, perdiu xerra i guatlla.
La planificació en el temps de les sembres, com és
lògic, és un aspecte a tenir en compte. Aleshores,
cal fer la sembra en el moment de l’any més adi·
ent per garantir la disponibilitat d’aliment en les
diferents etapes del cicle biològic anual. Per exem·
ple, una bona pràctica és la de sembrar a principis

- La formació dels anomenats beetle banks (mar·
ges d’escarabats), marges creats amb munts de
terra per a la separació de conreus, afavoreixen
la diversitat biològica de les parcel·les, aspecte
importantíssim per a la caça menor, tal com s’ha
comentat abans.

- La creació de petites parcel·les en comptes de

parcel·les grans, per afavorir la longitud de marge,
en el cas de la perdiu roja, s’ha mostrat com un
aspecte clau a l’hora de millorar l’èxit de cria. A
més a més, si es disposen diferents tipus de cultiu
a cada parcel·la adjacent, s’augmenta la diversi·
tat d’ambients i de fauna invertebrada associada.

- Treballar els límits de les parcel·les amb traçat si·
nuós també afavoreix la longitud de marge.

- Deixar franges sense cultivar als perímetres de les
parcel·les per a la proliferació de males herbes.

Taula 1. Exemple d’espècies a sembrar per a la perdiu roja i el conill en ambients mediterranis.
Espècies de caça menor

Requeriments
Alimentació herbívora: fulles de gramínies
existents i cultivades a l’hivern.

Perdiu roja (principal),
tórtora comuna,
tudó, guatlla...

Cobertura herbàcia en època de cria.
Presència d’insectes durant primeres setmanes
vida dels polls (importància plantes adventícies).
Cobertura i disponibilitat de llavors (importància
plantes adventícies) a l’estiu.

Brots de gramínies en creixement (estimula cria)
i lleguminoses (faciliten alletament).

Conill i llebre

Espècies pradenques vivaces ( poden viure
diversos anys) i baixes, per facilitar l’accés
als conreus als conills i garantir l’aportació
d’aliment més sostingut en el temps.
Aquestes sembres han d’estar no més lluny de
50 metres dels caus dels conills.

Cultius a sembrar
Sembres de tardor
Gramínies:
Blat (Triticum vulgare)
Ordi (Hordeum vulgare)
Sègol (Secale cereale)
Lleguminoses:
Les mateixes que pel conill de bosc
Crucíferes:
Colza (Brassica napus)

Sembres de primavera

Sembres de tardor

Sembres de primavera

Gramínies:
Sègol (Secale cereale)
Gram (Cynodon dactylon)
Dàctil (Dactylis glomerata)
Margall (Lolium perenne)

Gramínies:
Sorjo (Sorghum bicolor)

Lleguminoses:
Trèfola (Trifolium subterraneum)
Trèfola (Trifolium nigrescens)
Veça (Vicia sativa)
Lot (Lotus corniculatus)
Userda (Medicago sativa)
Trepadella (Onobrychis sativa)

Gramínies:
Sorjo (Sorghum bicolor)
Compostes:
Gira-sol (Helianthus
annus)

Compostes:
Gira-sol (Helianthus
annus)
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Autocarregadors
U

n autocarregador és
un tractor forestal
especialitzat en l’ex·
tracció de fusta via terrestre.
Consisteix en un tractor amb
grua/grapa i una caixa, o re·
molc amb grua, on emmagat·
Pere Navarro
zema i transporta la fusta ta·
llada a bosc. La missió d’aques·
Àrea Aprofitaments ta màquina és la de transportar
Fusters i Biomassa
la fusta o biomassa forestal
CTFC
des de la zona de tall fins a
carregadors o directament a punt de consum (serra·
dores o patis de logística), ja que és un vehicle capaç
de moure’s en condicions difícils d’accessibilitat per
a altres vehicles. Suposen una millora adaptativa a
les condicions forestals respecte altres màquines que
extrauen la càrrega suspesa, com ara els camions tot
terreny, el camió de tres eixos o el tractor agrícola
amb remolc (Rodriguez et al 2005).

Fotografia 1. Autocarregador amb “press collector”
(López I. 2014)
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més, de forma alternativa, té elements de protecció
contra cops.

Imatge 1. Elements d’un autocarregador

La grua és l’element que permet fer la càrrega i des·
càrrega de la fusta. Està formada per un suport de
base pel que s’uneix al xassís del tractor, un peu gi·
ratori, dos braços articulats (un d’ells telescopi) i una
grapa que s’uneix a través d’un rotàtor.
La caixa es configura segons: el tipus de fusta/pro·
ducte a transportar, la força tractora del vehicle,
estabilitat i maniobrabilitat. Segons el tipus de pro·
ducte poden ser per apilat longitudinal, transversal
i en els darrers anys s’inclou un sistema de premsa
de arbre sencer, per extracció de biomassa forestal
per a la producció de biocombustibles. Si el producte
són trosses de menys de 2,5 metres, la càrrega es pot
col·locar de forma transversal a l’eix i si són troncs
o arbres sencers de manera longitudinal. Per obte·
nir una càrrega òptima és necessari un apilat previ.
Segons la força tractora o potència del tractor varia
la capacitat de càrrega de la caixa (Taula 1).
També es poden donar casos de modificacions en la
configuració de la màquina, com ara convertir-se
en processador-autocarregador, que implica canvi·
ar la grapa per un capçal processador (Fotografia 3).
Aquest tipus de configuració pot ser útil per combi·
nar la tallada amb el transport.

Fotografia 2. Autocarregador amb remolc obert (Josep
M. Tusell, CFC. 2015)

Els elements que composen un autocarregador bàsi·
cament són tres: la cabina, la grua i la caixa (Imatge
1). Les cabines normalment estan reforçades per pro·
tegir a l’operari en cas de bolcada de la màquina, a

Aquestes màquines, de manera general, tenen un
procediment operatiu lligat a la mecanització de tot
l’aprofitament, utilitzant al mateix temps una pro·
cessadora i obrint carrers temporals en màxima pen·
dent. La seva utilització va condicionada a aquests
carrers de treball, el grau de pendent i la necessitat
que hi hagi continuïtat en els aprofitaments per tal
d’amortitzar la màquina. El pendent que solen tre·
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ballar aquests tractors forestals sol estar per sota del
30% (Tolosana et al 2000), sent l’òptim en pendents
per sota del 15% (Rodriguez J. 2005). Per altra banda,
aquest sistema mecanitzat de desembosc necessita
d’un mínim de 1500-1200 hores de treball anual per
optimitzar llur inversió, segons l’aplicació de càlcul de
la base de dades FORESTMASCHINEN (consulta no·
vembre 2017), ja que si el règim de treball està per
sota de les 1.000 hores, els costos d’aprofitament po·
drien augmentar en més de 10-15 €/h.

Gràfic 1. Evolució de la productivitat dels autocarregadors a Suècia des del 1985 fins 2007 comparant dades
d’una empresa forestal (SCA) i dades de l’Agència Sueca
Forestal (Nordfjell et al 2010) Notes: a) dades actualitzades al IPC suec del 2010, b) “logging” és desembosc,
c) productivitat en m3 per dia de treball.
Fotografia 3. Autocarregador amb capçal processador
(López I. 2008)

L’autocarregador treballa desplaçant-se per dins de
la massa forestal, ja que el seu radi d’acció per car·
regar la fusta està limitat per l’abast de la grua, la
qual cosa condiciona el desembosc des de la pista.
Per tant, la planificació de l’àrea d’aprofitament està
marcada principalment per la xarxa viària permanent
i pels carrers, que permeten la mobilitat de la màqui·
na i delimiten els punts de càrrega.
Durant els darrers anys, aquestes màquines han evo·
lucionat considerablement i s’han adaptat a millorar
els rendiments i la productivitat. Segons un estudi re·
alitzat a Suècia, l’evolució de la productivitat ha anat
incrementant-se (Gràfic 1) i els costos d’aprofitament
s’ha anat reduint fins quasi un 50% des de l’any 1984
fins el 2008 (Gràfic 2). A més es considera que els
autocarregadors actuals tenen un estalvi en combus·
tible actual entre el 20-40% (Nordfjell et al 2010).

Gràfic 2. Evolució del cost d’aprofitament amb l’ús
d’autocarregadors a Suècia des del 1984 fins el 2008
(Nordfjell et al 2010) Notes: a) dades en SEK suecs per
m3 1 SEK són 0,1026; b) “Thinning” és aclarida, “final
felling” és tallada final.
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Aquests tractors forestals es poden classificar segons
potències:
Segons les diferents fonts consultades, els rendiments
d’aquestes màquines varien en funció dels següents
paràmetres: tipus de màquina (potència, capacitat de
càrrega), experiència de l’operador, pendent del ter·
reny, distància de desembosc i el tipus de producte. En
quant al tipus de producte cal destacar que quan es
tracta de fusta en roll el rendiment sol ser més ele·
vat, 13,35 tones/hora, que si es tracta d’arbre sencer,
7,50 tones/hora, segons els valors que es mostren en
les taules 2 i 3.
La distància de desembosc també és un factor impor·

tant ja que el temps de moviment a dins de la forest,
i les condicions de la mateixa (rugositat del terreny,
pendent, densitat vegetal, etc.), pot afectar considera·
blement la productivitat (Taula 3).
L’experiència de l’operari també és fonamental, ja no
sols per l’obtenció de bons rendiments sinó també per
aspectes relacionats amb seguretat i salut en el tre·
ball, per tal d’evitar riscos que cal prevenir. Hi ha riscos
puntuals, com ara atrapament, bolcada de la màquina,
i/o per impacte de peces mòbils (troncs o de la grua
mateixa), que són evitables si l’operari sap portar la
màquina de forma segura seguint les mesures i normes
de seguretat per aquests tractors forestals.

Taula 1. Classificació d’autocarregadors segons potències (elaboració pròpia a partir de la base de dades FORESTMASCHINEN, consulta novembre 2017; es mostren dades mitjanes).
Potència (kW)

Massa total (Kg)

Capacitat de
càrrega (tones)

Longitud (m)

Ample (m)

Consum de
combustible (l/h)

80-100

12.075

9,5

8,2

2,6

9,3

100-125

12.441

10,1

8,8

2,6

10,5

125-150

15.281

11,6

9,3

2,7

11,6

150-200

17.261

15,0

10,1

2,9

12,8

>200

20.190

15,3

9,6

2,9

14,3

Taula 2. Rendiments d’autocarregadors segons el tipus de càrrega i potència, elaboració pròpia a partir de les referències que es mostren.
Font bibliogràfica

Tipus de càrrega

Tolosona et al 2007

Arbre sencer

Potència d’autocarregador

unitats

Dada

sd

t/h

6,54

101/130 cv
Prontuario forestal

Tronc

12
m3/h

131/160 cv

14

161/190 cv
Rodríguez et al 2005

Tronc d’aclarides

<80 cv

Tronc

sd

Tronc

sd

Tolosana et al 2000
Zimbalatti and Proto,
2010

Troncs de faig i pi
Troncs de castanyer i faig

16
t/jornal
m3/h

100
26,1-41,1
12,2
14,41

m3/h

125 cv

15,11

Taula 3. Productivitat d’un autocarregador (Sängstuvall L. 2010).
Font bibliogràfica

Producte
Fusta en roll

Sängstuvall L. 2010
Arbre sencer
Article elaborat en el context del projecte:

Distància de desembosc (m)

Rendiment (t/hora)

100

14-17

700

9-12

100

7-14

700

4-6
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Disponibilitat de

planter de pollancre
per a les plantacions

L

a qualitat del planter
i el clon seleccionat
són aspectes molt
importants
per
garantir
l’èxit en les plantacions de
pollancre. A més, els riscos
fitosanitaris del pollancre
obliguen a diversificar els
Josep M. Tusell
clons de pollancre utilitzats
i evitar, en la mesura del
Enginyer de Forests
possible, les grans extensions
Responsable Tècnic
monoclonals. Un altre aspecte
del CFC
molt important 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 objectius de producció i de rendibilitat
esperats.
Aquest article té l’objectiu d’informar sobre la
diversitat en els 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
dels principals clons produïts i comercialitzats a
casa nostra.

2017-2018

plantes. Aquest nivell de producció representa una
disminució del 13% respecte l’oferta disponible
de l’any passat (cal recordar que aquesta xifra
disminueix any rere any. La passada campanya ja
va disminuir un 20% respecte l’anterior). Aquestes
dades ratifiquen la tendència al canvi de cultiu
que estan patint moltes superfícies on fins ara hi
havia plantacions de pollancre degut a la manca de
rendibilitat d’aquesta producció i a la forta pressió
dels conreus agrícoles.
Taula 1. Quantitats totals aproximades disponibles de
cada clon de pollancre (dades facilitades pels mateixos
vivers)
Clon
MC
I-214
Guardi
Canadà Blanc
Triplo
Raspalje

Unitats disponibles
14.700
2.200
1.000
3.000
11.800
1.000

Viveristes

Durant aquest darrer any hi ha hagut moviment pel
que fa al nombre de viveristes que produeixen planter
de pollancre, ja que hi ha un viverista productor
menys que l’any passat. Per tant, actualment a
Catalunya hi ha 4 viveristes registrats en el Registre
Oficial de Proveïdors de Material Vegetal. Tots ells
han respost l’enquesta sobre les disponibilitats del
material vegetal de pollancre.

Disponibilitats per a la campanya 20172018

El conjunt dels viveristes registrats proposen un total
de 6 clons de pollancre per a la producció de fusta de
qualitat, sent la disponibilitat total de plantes dels
diferents clons pel conjunt dels viveristes de 33.700

Troncs tallats del clon “Columbia River” de la finca de
Can Massaneda
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D’entre les disponibilitats de clons per a la produc·
ció de fusta, els principals clons utilitzats (més d’un
20%) són els clons MC i Triplo amb un 43,6 i 35%
respectivament de l’oferta. En el segon grup de clons
en importància (entre el 5-20%) hi trobem el Canadà
Blanc amb un 8,9% i el I-214 amb un 6,5% de l’oferta
respectivament. La resta de clons, tant el Guardi com
el Raspalje representen el 3% cada un.
Taula 2. Rànking dels clons més produïts per a la
campanya 2017-2018 (dades facilitades pels mateixos
vivers)
Any 2017-2018

%

Triplo

43,6

MC

35

Canada Blanc

8,9

I-214

6,5

Guardi

3

Raspalje

3

Figura 1. Nombre d’unitats produïdes de cada clon
per a la campanya 2016-2017 (dades facilitades pels
mateixos vivers).

Taula 3. Evolució dels clons més produïts en els darrers cinc anys (Font: Viveristes productors)
Any 2013-2014

Any 2014-2015

Any 2015-2016

Any 2016-2017

Any 2017-2018

I-214

MC

Triplo

Triplo

MC

MC

Triplo

MC

MC

Triplo

Triplo

I-214

I-214

Canadà Blanc

Canadà Blanc

Canadà Blanc

Canadà Blanc

Canadà Blanc

I-214

I-214

TR 56/75

TR 56/75

Raspalje

Guardi

Guardi

Raspalje

Columbia river

Guardi

Raspalje

Raspalje

Beaupré

Raspalje

Bordils

Bordils

Guardi

Guardi

Luisa Avanzo

On podeu trobar els diferents clons per a la campanya 2017-2018?

A la següent taula s’adjunta la llista dels viveristes que han respost a l’enquesta i els clons que tenen disponibles.
Viverista

Estevenet

Prats

Carreras

Pou

Comarca

Gironès

Noguera

Selva

Gironès

Ubicació

Bordils

Montgai

Sils

Celrà

Adreça

Camí del Pla, 9

Av. Pare Mirats, 22

C/ Mallorquines, 75

Carrer Cabanya, 97

Telèfon

972 490 010

973 430 063

972 853 341

972 492 981

MC

X

X

X

X

I-214

X

Canadà Blanc

X

Triplo

X

Raspalje

X

Clons
disponibles

Guardi

X
X
X

X

X
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Com millorar la diversitat biològica

a escala de rodal
E

ls boscos catalans són
fruit de les condicions
biogeogràfiques de
cada indret i d’una gestió se·
cular. Malgrat la gran superfí·
cie forestal del país, la majoria
dels boscos o bé són resultat
d’una colonització relativa·
ment recent d’antics conreus
i pastures o bé van ser inten·
Jordi Camprodon
sament explotats per llenya,
Centre Tecnològic
carbó i fusta fins a mitjans del
Forestal de
segle XX. Només a una petita
Catalunya
part avui en dia s’hi practi·
Universitat de Vic ca una silvicultura activa. Es
Universitat Central
tracta, en la immensa majoria,
de Catalunya
d’estructures allunyades d’una
maduresa biològica avançada. L’increment de la di·
versitat d’espècies (bacteris, protistes, fongs, vegetals,
animals) va associada a la complexitat i heterogene·
ïtat d’estructures i a estadis avançats de maduresa
del bosc.
Els boscos joves poden avançar lliurament cap a es·
tadis de major maduresa en un procés de decennis
a centenars d’anys. Aquest procés pot veure’s molt
alentit en estructures molt densificades, a l’espera de

l’arribada de pertorbacions, que en cas de ser d’alta
intensitat, com els grans incendis forestals, poden
retornar-lo a fases inicials. La gestió forestal pot
incrementar els valors de biodiversitat integrant els
elements estructurals de maduresa i d’heterogeneï·
tat, bé respectant-los durant les intervencions o bé
incrementant-los. Per exemple, les tallades de selec·
ció en masses molt denses i les aclarides de planço·
neda ajuden a l’esdeveniment dels processos naturals
en forma de petites pertorbacions controlades.
Un dels components limitants de la biodiversitat as·
sociats a la maduresa són els arbres grans d’edat i
grossos de mida. És ben sabut com un arbre a mesura
que envelleix és colonitzat per molses, líquens i al·
tres epífits, estableix infinitat de micorrizes, l’escorça
clivellada acull a artròpodes que alhora alimenten
als ocells i altres grups insectívors. Accidents i putre·
faccions formen cavitats naturals en el seu interior
aptes per a la fauna especialitzada i grans rapinyai·
res escullen amb preferència arbres alts i amb fort
brancatge per nidificar. Edats a partir dels 100-150
anys i grandàries per sobre els 35-45 cm de diàmetre
normal són les més interessants. Les cavitats en els
arbres són un dels factors més buscats per determi·
nats ocells i els ratpenats arborícoles i generalment
escassos en els boscos amb un objectiu prioritari

Fotografia 1. Gros roure vell en bosc de pinassa al Solsonès (Autor: Jordi Bas).
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productiu. Cada espècie animal escull una tipologia
de cavitat. Els ocells són territorials en l’època de
cria i solen canviar cada any de cavitat, mentre que
els ratpenats acostumen a ser colonials i canvien de
refugi cada pocs dies, excepte durant la hivernada.
Els picots per la seva banda són els únics vertebrats
habilitats per excavar les pròpies cavitats. Escullen
preferentment arbres amb símptomes de decrepitud
(duramen o branques grosses en descomposició) o
bé morts dempeus, així com frondoses de fusta tova.
Grandàries de canó d’uns 20 cm de diàmetre normal
en endavant són les escollides, tot i que com més gros
i envellit l’arbre, millor. Els nius de picot són reuti·
litzats pels ocupants secundaris (pica-soques, malle·
rengues, ratpenats, aràcnids, lepidòpters, etc.) i esde·
venen un recurs de primera mà, sobretot en boscos
relativament joves, on les cavitats d’origen natural
escassegen.
Per tot això, en els boscos en producció, els torns
llargs afavoreixen comunitats d’organismes forestals
més acostades a estadis avançats de maduresa. Alho·
ra, és interessant tenir un nombre abundant d’arbres
grossos i vells repartits pel rodal, sense edat de ta·
llada. La distribució d’aquests arbres de reserva pot
ser homogènia per als ocells, però també és bona
una certa agregació per a les colònies maternals de
ratpenats, que canvien molt sovint de cavitat: a tí·
tol orientatiu grups de 3-5 arbres amb cavitats en un
espai d’uns 1.000 a 3.000 m2. Com a indicador per
identificar els arbres a reservar, el silvicultor es pot
fixar en la presència de nius de picot i en els arbres
amb símptomes de descomposició. En el cas dels pins,
els troncs gruixuts bifurcats en alçada en dos ramals
poden formar una cavitat just en la bifurcació, apte
per als ratpenats.
A causa del gran nombre d’espècies “cavícoles” que
entren en joc i de les condicions ecològiques de cada
indret, donar un nombre mínim o òptim d’arbres amb
cavitats a reservar es fa difícil. La bibliografia apun·
ta densitats mínimes entre 5-10 peus/ha, tot i que
quantitats fins a 20 peus/ha incrementarien la capa·
citat d’acollida. El gestor pot ajustar el nombre final i
la seva distribució en funció dels objectius i de la dis·
tribució natural que observa en el rodal. Per exemple,
pot aprofitar les zones de més mal accés per distribuir
grups d’arbres perquè envelleixin.
La fusta en descomposició és un altra variable asso·
ciada a la maduresa del bosc. En si mateixa és un
microcosmos que atresora més biodiversitat que quan
era lignina viva. Ofereix microhàbitats per a molses,
fongs i invertebrats i és un substrat d’alimentació i
refugi per a amfibis, rèptils, ocells i mamífers. Un grup

Fotografies 2 i 3. Esquerra: Procés d’anellat d’un arbre per regular
la competència i afavorir la biodiversitat. Life TAXUS, Els Ports.
Dreta: Pi roig en plena descomposició dos anys després de l’anellat. Life TAXUS, Alta Garrotxa (Autor: Jordi Camprodon).

especialment associat i amb diverses espècies ame·
naçades i/o protegides són els escarabats saproxílics.
Diversos estudis en boscos centreeuropeus centrats
en aquest i altres grups apunten quantitats adequa·
des d’entre 5 i 10 m3/ha i òptimes per sobre de 20 m3/
ha fins a 70 m3/ha, amb gruixos de fusta amb escorça
a partir de 10-15 cm de diàmetre.
Cada espècie o grup d’organismes colonitzarà la fusta
en descomposició segons tipologies (branques grui·
xudes dalt l’ar·
bre, arbres morts
dempeus, troncs
caiguts i soques),
estadis de des·
composició i la
humitat ambien·
tal. Com en el cas
de les cavitats, la
distribució pot ser
més o menys ho·
mogènia o agre·
gada. En el primer
cas, es facilita
la connectivitat
entre poblacions
d’escassa mobili·
tat d’adults i pro·
pàguls, com són
els briòfits i els
invertebrats, es·
pecialment els no
voladors.
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La quantificació de la fusta morta en rodals de re·
ferència, de la mateixa composició específica i regió
biogeogràfica, escollits pel seu estat de maduresa o
per tenir una estructura d’arbrat similar a la que es
vol gestionar, ajudarà a la presa de decisions sobre
la quantitat i distribució de la fusta morta a deixar
en un bosc en producció. Fins i tot ens podem plan·
tejar produir-la en cas de constatar-ne un dèficit. Per
exemple, en els senyalaments d’una aclarida es poden
escollir alguns arbres a tallar que es deixaran tombats
perquè es descomponguin in situ. Es poden tallar al·
gunes soques altes, entre 40 cm i un metre, que seran
un recurs inestimable pels organismes saproxílics. Al·
hora de seleccionar els arbres tallats destinats a des·
composar-se, es poden escollir els més torts o aquelles
seccions de tronc que presentin malformacions. Com
s’ha explicat a l’article de fons, una altra opció per
produir fusta morta és anellar els arbres enlloc de ta·
llar-los. L’arbre a anellar es pot seleccionar entre els
peus competidors d’arbres de futur. És recomanable
que siguin peus d’almenys 20 cm de diàmetre normal,
recordem, dimensions mínimes que requereix un picot
per excavar un niu i, alhora, arbres prou grossos per
afavorir-ne la colonització per altres organismes.
Un altre factor a escala de rodal associat a la biodiver·
sitat és el composicional. Masses mixtes amb mescla
de planifolis o coníferes a l’estrat arbori, peu a peu o
en grups, afavoreixen als fongs i fauna especialista. En
les masses monoespecífiques és bo afavorir, almenys
un cert percentatge d’altres espècies arbrades, per
exemple frondoses de fusta tova o espècies escasses
en el conjunt del bosc, com teixos, aurons, cirerers,
moixeres o til·lers.
A escala vertical, l’estratificació de la vegetació, molt
característica dels sistemes forestals (sub)mediterra·

nis, diversifica la flora i alhora proporciona substrats
de simbiosi i alimentació per a fongs i animals. Arbris·
sons, arbustos i lianes productors de fruit carnós són
pol·linitzats pels himenòpters i lepidòpters i els fruits
són consumits i dispersats pels rosegadors, els ocells
(residents o migrants) i els carnívors. En cas de treballs
forestals és important respectar-los, almenys en una
certa proporció, que en el pitjor dels casos no hauria
de ser inferior al 25% de les llenyoses més altes i que
componen el combustible d’escala.
Un cas particular són les heures enfiladisses que formen
grans tofes al llarg dels troncs dels arbres. El seu interès
per a la biodiversitat pot superar el del propi arbre indi·
vidual: són un focus atraient de pol·linitzadors, abastei·
xen als frugívors durant l’hivern, quan més escassegen
els recursos, i les mates denses ofereixen jóc i amagatall
als nius. És recomanable respectar-les, almenys en una
bona proporció, i només tallar-les en cas de competèn·
cia evident amb les capçades dels arbres.
En general, els sistemes de regeneració que s’acosten
als processos naturals són els que millor afavoreixen
a la biodiversitat. Cobertes d’arbrat amb prolongada
continuïtat en el temps i en l’espai, amb densitats de
recobriment que no tenen perquè arribar al tancament
de capçades, permeten unes condicions més complexes
i estables. En funció del temperament de les espècies
arbrades, és interessant la regeneració del rodal per
grups d’arbres i petits bosquets (1.000-3.000 m2), a
imitació d’una pertorbació natural de baixa intensitat.
La presència de clarianes entre les masses continues
és un element natural i diversificador que podem inte·
grar en la regeneració. Al planificar les tallades de re·
generació, si no ho hem fet abans, és un bon moment
per seleccionar els arbres reservats perquè envelleixin
i morin al seu aire.

Fotografies 4 i 5. Esquerra: Arbre abatut i soca alta para afavorir biodiversitat en aclarida de bosc de pinassa al
Solsonès, Life PINASSA. Dreta: Tronc tallat d’alzina per regular competència sobre peu de teix, colonitzat per bolets
de soca als dos anys després, Life TAXUS, Alta Garrotxa (Autor: Jordi Camprodon).
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Influència de la meteorologia

als diferents sectors econòmics

C

ada any es llancen al
mercat noves tendèn·
cies que acompanyen
la moda, com és el color de
la roba per a cada tempora·
da. No obstant, el que moltes
persones no saben és que les
col·leccions es fan a partir
d’un estudi que involucra la
Manel Martínez
meteorologia. Les marques
es basen en informació sobre
Enginyer tècnic
els elements meteorològics.
Forestal
Aquests són condicions que
indiquen l’estat de l’atmosfera, com la temperatura,
la quantitat de pluges, la quantitat d’hores de lluen·
tor solar i la humitat. A partir d’aquestes informaci·
ons els estilistes trien el millor tipus de teixit i quin
color és recomanable utilitzar en les seves peces,
i també les fabriquen d’acord amb les condicions
climatològiques de cada regió. És important ressal·
tar que a més de la moda, les informacions meteo·
rològiques també s’utilitzen en altres segments del
mercat, com ara: la construcció, el financer, l’ener·
gètic, la indústria alimentària i la farmacèutica, en·
tre d’altres.
Enmig de les diverses activitats econòmiques on in·
flueix el clima, el sector primari destaca i molt, ja
que les variacions climàtiques, previsions de pluges
i temperatures influencien considerablement en la
producció. La influència del clima i la meteorologia
té importància en gairebé totes les fases de les ac·
tivitats agrícoles i forestals, des de la selecció de les
espècies de cada territori fins a la planificació a curt
i llarg termini de les activitats agrícoles i forestals.
La passada primavera es va presentar un estudi
interessant anomenat “El valor ocult de l’activitat
agrària a Catalunya” que defensa el
paper rellevant de part sector primari
en termes de rendibilitat socioeconò·
mica, equilibri territorial i protecció
mediambiental. Algunes de les dades
que es recullen en aquest estudi es
poden veure a les infografies adjuntes
promogudes per la Fundació del Món
Rural i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya. El seu ob·
jectiu és crear consciència i mostrar

els beneficis del món rural per a la societat. Un im·
pacte que, en termes de benestar, s’estima en 8.070
milions d’euros anuals (1.000 €/habitant), xifra fins
a quatre vegades superior al valor econòmic directe
que genera anualment l’activitat del sector quant a
producció d’aliments i matèries.

Figura 1. Infografia ‘Què és una externalitat’ promoguda
per la Fundació del Món Rural
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Previsió a llarg termini
Figura 2. Infografia ‘Quin és el context de l’activitat agrària catalana?’
promoguda per la Fundació del Món Rural

Els mapes dels propers mesos pronostiquen un hivern
fred semblant als anys 80 però amb poques precipi·
tacions, sobretot la segona part de l’hivern, sovint en
forma de neu amb fluxos del nord-est secs. També
s’espera força neu a la cara nord dels Pirineus sobretot
aquest final de tardor i la primera part de l’hivern.
Farem un avançament aproximat mes a mes de les
anomalies previstes respecte el que caldria esperar ob·
tingut del model CFS (Climate Forecast System), enca·
ra que com ja sabeu la probabilitat d’encert d’aquests
pronòstics és més aviat baixa. El mes de gener s’espera
més aviat humit amb precipitacions lleugerament su·
periors a les habituals per a un mes gener, en canvi la
temperatura serà la normal per aquest mes. El febrer,
en canvi, serà més sec, amb precipitacions lleugera·
ment inferiors a les que correspondrien i temperatures
entre 1 i 2 graus per sota del que seria habitual. Aca·
barem amb el mes de març que, ara per ara, el mapes
indiquen que serà molt sec i un parell de graus per sota
del que seria habitual.

Refranys populars
La pluja de Nadal, per tot se val
Pluja de gener, blat al graner i vi al celler
Pluja de gener, ni una gota se’n fa malbé
Pluja de febrer, cada gota val un diner
Nevades de febrer, pluges pel juny solen fer

Figura 3. Mapes amb les anomalies previstes en quant a precipitació corresponents als mesos de gener, febrer i març
de 2018.

Figura 4. Mapes amb les anomalies previstes en quant a temperatura a 850 hPa (que són uns 1.500 m d’alçada) corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2018.
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Taula de preus

de la fusta

Llotja de contractació i mercat en origen de Vic i Girona
La darrera sessió de la Taula
de preus de la Llotja de Vic
Enginyer de Forests celebrada el dissabte 21
Responsable Tècnic d’octubre i de la Llotja de
del CFC
Girona del divendres 3 de
novembre van estar marcades per una prudent
tendència positiva d’increment de preus per les
fustes d’embalatge i una correcció de la baixada de
preus de les fustes de serra d’altres frondoses que
va tenir lloc en l’anterior Taula de preus. Tot i això,
els valors actuals encara no són equivalents als
anteriors a la darrera Taula. Tot i aquesta prudent
pujada de les fustes per embalatge, cal esperar al
gener per comprovar si el mercat consolida aquesta
tendència de pujar preus per aquest tipus de fusta.
Pel que fa a les fustes de serra, de moment el
mercat no s’ha mogut, tot i que si es confirma un
increment de la demanda, es preveu un increment
de preus en el futur.
Josep M. Tusell

Pel cas del castanyer, l’increment respon més a un
increment de la confiança en el mercat per part de la
indústria que no pas un increment de preu real de mercat.
Pel pollancre de primera qualitat, el preu incrementa
lleugerament per la manca de fusta, tot i que la
competència dels altres materials (cartró, plàstics i
fibres) no deixen marge per a increments superiors.
El pollancre de segona qualitat (fondos) té més marge
de mercat i per tant l’increment ha estat lleugerament
superior.
Pel que fa a les llenyes, es mantenen els preus, tot
a l’espera que la propera campanya i que el proper
hivern despertin amb força el mercat i la demanda.
Les fustes de trituració en mercats nacionals marquen
una tendència positiva, consolidada amb un mercat
local de consum d’aquesta fusta que, al obviar els
costos de transport, pot oferir preus més interessants.
Vic

Girona

Preus del dia
21/10/2017
s/c
s/c

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

t
t
t
t
t

Vern

de 10/24 cm ø
de 25 a més cm ø

Cotització
anterior
s/c
54,00 / 57,00

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

48,00 / 52,00
48,00 / 52,00
33,00 / 36,00

51,00 / 62,00

Castanyer

33,00 / 36,00

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

Pollancre
(s/camió)

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

60,00 / 65,00
50,00 / 54,00

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

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

m3
m3

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

80,00 / 90,00
70,00 / 108,00
80,00 / 105,00

80,00 / 90,00

Freixe

80,00 / 108,00

t
t
t

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

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

Plàtan

de 25 a més cm ø
de 20 a més cm ø

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

40,00 / 52,00

Blada

de 18/20 a més cm ø

57,00 / 81,00

57,00 / 81,00

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

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

72,00 / 90,00

Roure

Faig

80,00 / 105,00
66,00 / 72,00

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

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

t
t
t

72,00 / 90,00
51,00 / 56,00

t
t
t

t
t
t
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Acàcia

Pi Douglas
Pi pinyer

Pi insignis

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

LLENYA

FUSTES DE
TRITURACIÓ

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

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

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

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

t
t

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

75,00 / 90,00
57,00 / 60,00
57,00 / 65,00
39,00 / 42,00
40,00 / 45,00
53,00 / 57,00
53,00 / 65,00
60,00 / 73,00
65,00 / 80,00
46,00 / 52,00
46,00 / 51,00
48,00 / 53,00
49,00 / 54,00
41,00 / 43,00
41,00 / 44,00
44,00 / 49,00

75,00 / 90,00
58,00 / 61,00

75,00 / 90,00

t
t
t
t
t
t
t
t
t

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

45,00 / 51,00
41,00 / 47,00
39,00 / 43,00

40,00 / 45,00
54,00 / 57,00
54,00 / 66,00
60,00 / 73,00
65,00 / 80,00
47,00 / 52,00
47,00 / 52,00
49,00 / 54,00
50,00 / 55,00
42,00 / 44,00
45,00 / 50,00

t
t
t
t
t

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

t
t
t

42,00 / 44,00

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

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

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

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

27,00
37,00
49,00
47,00
51,00
51,00
25,00
s/c
47,50
25,00 / 27,00
18,00 / 20,00

27,00 / 30,00
38,50
47,50
45,50
50,50
50,50
25,00 / 30,00
35,00
47,50
18,00 / 20,00

t
t
t
t

66,00

66,00

t

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

Fora campanya
Fora campanya
Fora campanya
Fora campanya

PALS DE CONÍFERES
PELA DE
SURO

58,00 / 65,00
40,00 / 43,00

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

60,00 / 65,00

45,00 / 48,00

36,00 / 40,00

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

25,00 / 30,00

Fora campanya
Fora campanya
Fora campanya
Fora campanya

Nota: els preus s’entenen sobre indústria, excepte el pollancre (sobre camió)
En color verd es ressalten els preus que han augmentat i en vermell els que han disminuït respecte la cotització anterior.
A cotització anterior es mostren els preus de la Llotja de Vic, i en el seu defecte els de la Llotja de Girona.

t
t
t
t
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Paco

Cano

Membre de ProSilva i cofundador de PROFOR
Francesc Cano, enginyer
tècnic agrícola i enginyer
de forests, gestiona des
de fa més de trenta anys
boscos municipals de la
Cerdanya, unes 27.000 ha.
Ha utilitzat diferents tèc·
niques orientades a la con·
ciliació necessària d’ús pú·
blic d’aquella comarca, la
generació d’activitat labo·
ral/econòmica i la millora
de les condicions forestals,
de resiliència i biodiversitat
dels boscos de muntanya.
Membre des dels seus orí·
gens de ProSilva España,
l’Associació per a la Gestió
Forestal Pròxima a la
Natura, i cofundador de
PROFOR, l’Associació de
Professionals Forestals.
Amb les dues associacions
ha organitzat nombrosos
viatges professionals i jor·
nades per aprofundir en el
coneixement de les tècni·
ques més innovadores i in·
teressants de silvicultura a
Europa.

Consideres que replantejar la gestió forestal incorporant directrius noves en
temes de biodiversitat és un concepte
de moda que es vol imposar arreu o realment és important?
Alguns s’apunten ara a aquest corrent
com una moda, però aquesta forma
d’entendre la silvicultura fa força dèca·
des que guanya terreny per tota Europa i
fa més de vint anys que una cinquantena
de forestals de tot l’estat la practiquem.
Però no és només la finalitat de millora
de la biodiversitat la que ens impulsa a la
seva pràctica; aquesta és molt important,
sens dubte, però també és la de mode·
lar boscos més resilients, més atractius,
practicar una silvicultura més fina, més
agraïda i atendre les necessitats i capa·
citats de l’arbre per grups o bosquets i no
per rodals, parcel·les o cantons.

bosc i ha fet que els boscos s’estenguin i
millorin per tot el continent.

Els països on va néixer i es practica més
la silvicultura propera a processos natu·
rals són la millor demostració que és la
silvicultura europea de més futur. Només
cal visitar els magnífics boscos del sud
d’Eslovènia, nord de Croàcia, TrentinoAlto Adige, Suïssa, Alsàcia, RenaniaPalatinado, Baden Württemberg, nord de
Grècia...

A més, tota aquesta silvicultura es basa
en el senyalament de tots els arbres a
tallar, la qual cosa no va representar un
problema en boscos públics, ja que es
fa així habitualment. Però al comença·
ment requereix més temps per tenir la
flexibilitat necessària i variar de criteris
en cada bosquet; has de fixar-te més en
l’arbre, en el grup, i menys en el cantó o
parcel·la forestal. Amb el temps i l’expe·
riència el senyalament es fa més ràpid,
més intuïtiu i molt més creatiu que en
una silvicultura regularitzadora.

És fonamental potenciar una silvicultu·
ra que compagini interessos econòmics,
d’ús social i ecològics,... És més, sempre
defensaré que un bosc amb bons nivells
de biodiversitat és també el més interes·
sant per a la propietat i per a la societat.
Va més enllà de les modes, és una ne·
cessitat i l’evolució lògica de la millor
silvicultura del món, l’europea, que sem·
pre ha compaginat totes les funcions del

A nivell pràctic i partint de la teva experiència com a professional i gestor
forestal, això t’ha suposat un canvi en
la manera de treballar?
Bàsicament, trencar estereotips, inèrcies.
Retrobar una vella tradició forestal del
bosc continu o irregular, ben estesa fins
a meitat del segle XX a Espanya, millo·
rant-la amb l’experiència que hem anat
a conèixer de primera mà als bressols
d’aquestes tècniques.
Per començar ens vam haver de recolzar
en una bona i detallada planificació per
rodals que s’adaptés bé a la situació real
de la forest, que fos una veritable radio·
grafia del bosc.

Cal observar molt bé com evoluciona la
zona tractada per aprendre i adaptar-se
al que va millor a cada tipus de formació
i situació; la natura té multitud de va·
riables impossibles de concretar en ins·
truccions, orientacions...Només l’experi·
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ència i esperit obert del gestor per observar i aprendre
contínuament, pot aplegar aquestes variables i adap·
tar-se.

Fotografia 1. Avetosa de la Selva Negra estructurada
a partir de silvicultura propera a processos naturals.
Viatge professional de ProSilva 2008 (Autora: Anna
Ivars)

Generalment i com a forestals, treballem a molt
llarg termini i treballem gestionant uns boscos i uns
paisatges condicionants per factors molt variats i
canviants. Creus que disposem d’informació suficient i de pautes clares i contrastades per incorporar
canvis en la manera de treballar? En cas contrari,
quins elements o eines trobes a faltar?
Sempre necessitarem i agrairem més informació i co·
neixement, però un gestor no pot aturar-se. La pri·
mera escola d’enginyers de forests d’Espanya, creada
al 1846, ja la presidia un lema que perdura “Saber es
hacer. El que no hace, no sabe”. Un ofici com el nos·
tre requereix trepitjar bosc, compromís i decisió. No
partim de zero; en els boscos públics que gestionem
tenim l’experiència de professionals que ens han pre·
cedit i han deixat descrit tot el que han fet en cada
racó de bosc en els successius projectes d’ordenació.
Poques professions tenen tota aquesta informació
històrica i de detall.

En la silvicultura que aprofita processos naturals
també s’ha avançat molt i tenim molta informació
en l’àmbit de mitja i alta muntanya, gràcies a la llar·
ga experiència europea. Més limitada tenim la infor·
mació en l’àmbit mediterrani i hem de fer servir els
conceptes generals d’aquestes tècniques adaptades
i fonamentades en bones i velles pràctiques catala·
nes de silvicultura (exemple de l’alzina i suro) i, en
altres casos, començar a experimentar amb aques·
tes pràctiques.
En el camp de la biodiversitat, el que més trobo a
faltar són els equips pluridisciplinars que facin la
gestió des de la base, treballant colze a colze i apre·
nent junts la millora de tot l’ecosistema forestal. Jo,
personalment, he tingut l’oportunitat de poder ferho durant anys amb el company Ramon Martinez,
un gran biòleg especialista de fauna forestal, amb el
que he aprés molt, amb el que he treballat i experi·
mentat sempre.
Pots detallar-nos dues experiències, una en positiu i la segona de signe contrari, que exemplifiquin
el que ens comentes?
En positiu us explicaria l’àmplia superfície que hem
desenvolupat d’aquest tipus de silvicultura en pi ne·
gre a la Muntanya de Meranges, a diferència de la
gestió tradicional i regular que ha canviat paisatges
i privat de l’ambient nemoral durant molt anys a una
àmplia franja superior d’aquella forest. O el mateix
resultat al cor de la Muntanya d’Alp, al bell mig de
l’estació d’esquí de Masella, a on s’han tallat més de
10.000 t de la mateixa espècie per aquest sistema
sense perjudicar el paisatge i la productivitat.
En negatiu, la frustració de no poder seguir amb la
gestió de les Bagues de Riu, la millor avetosa ges·
tionada de la península. La seva gestió es va iniciar
l’any 1925 pel sistema que parlem, tot just després
que també s’iniciés la gestió de l’emblemàtic bosc
de Couvet, a Suïssa, amb la mateixa tècnica i que
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ha esdevingut el gran exemple de la silvicultura
d’avet propera a la natura a Europa, gestionat per
H. Biolley. Les Bagues de Riu es van continuar tre·
ballant al llarg de tot el segle: més de noranta anys
de gestió exemplar que l’han portat als millors índex
de biodiversitat del país. I en aquests moments, fruit
d’aquesta gran biodiversitat i d’una gran ignorància
de seva la història i de les dinàmiques forestals amb
gestió, s’ha inclòs totalment en el major bosc singu·
lar del catàleg que va encarregar la Generalitat de
Catalunya i ha obligat a l’ajuntament de Riu, propi·
etari del bosc, a aturar la gestió.

Tractament individual dels arbres seguint principis
de bosc continu o irregular, de coberta forestal per·
manent, recreant amb una acurada silvicultura les
petites pertorbacions naturals que permeten la reno·
vació de l’ecosistema i majors índex de biodiversitat.

Ja fa temps que des del món forestal es parla de
la gestió propera a la natura. Què es vol dir amb
això? Creus que és una resposta a la demanda de
reforçar l’equilibri entre l’economia i la millora
del medi natural a l’hora de plantejar la gestió i
l’aprofitament del bosc?
Són un conjunt de tècniques forestals emprades a
Europa des de fa més d’un segle i recollides i perfec·
cionades per l’Associació ProSilva, creada per pro·
fessionals i propietaris d’Eslovènia, país que com·
parteix amb el nord de Croàcia la major superfície
de bosc natural ben gestionat de tot el continent.
Actualment, ProSilva és una federació d’associaci·
ons regionals o nacionals que agrupa a forestals i
propietaris forestals de tota Europa, que tenen una
forma d’entendre la silvicultura basada en els se·
güents punts:

Desenvolupament de la biodiversitat en el seu con·
cepte més ampli: diversitat d’espècies, d’estructu·
res i d’edats. Especial cura en l’equilibri de totes les
edats i en les espècies rares o amenaçades.

Per tal de reduir els riscos naturals i econòmics es
recomana una silvicultura recolzada en els pro·
cessos naturals, respectant les lleis de la dinàmica
de les forests naturals, gestionant les seves forces,
utilitzant la seva diversitat, minimitzant els tre·
balls, les aportacions d’energia i de diners.

Mantenir la major productivitat del sòl gràcies a
una bona cobertura del sòl, presència d’una bio·
massa important en tot moment i especialment en
grans arbres i incloent fusta morta.
Procurar sempre que sigui possible la regeneració
natural i d’espècies autòctones.

La productivitat òptima i contínua és únicament
possible si es manté intacta la funció protectora.
Utilització de mecanismes naturals de reducció
de densitats i esporgues per evitar intervencions
i despeses.
Sens dubte que aquestes tècniques, que aquesta “filo·
sofia” a l’hora de fer gestió forestal reforça l’equilibri
entre economia i millora del bosc com a ecosistema
general. És la fórmula que més potencia la millora del
medi natural amb gestió i amb resultats econòmics.
La llarga experiència europea així ho demostra, i la
lògica també: ens acostem i aprofitem el màxim les
dinàmiques naturals, destorbant el mínim, incorporant
el mínim d’energia i despeses, acostant-nos al màxim
a la situació de major productivitat de l’ecosistema –la
situació climàcica-, fixant-nos en les necessitats pun·
tuals dels grups d’individus que conformen el bosc.

