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A

Rosendo Castelló
President del
Consorci Forestal
de Catalunya

Catalunya sempre hi ha hagut una gran harmonia entre propietaris forestals i caçadors,
doncs existia una relació simbiòtica en què els propietaris cedien les finques per a la
caça i els caçadors ajudaven a controlar les poblacions d’algunes espècies de fauna
que produïen danys a les collites i a les explotacions forestals. Si, inicialment, aquesta relació
era de tu a tu, de propietari a caçador quan tothom es coneixia, ara actualment la relació és
més a distància, amb el president de la Societat de Caçadors local o, a nivell més institucional,
amb la participació del Consorci als diferents Consells de Caça Territorials i al Consell de Caça de
Catalunya. De fet, la participació del Consorci Forestal en aquests òrgans ha estat sempre molt
activa i cal reconèixer que amb molt bona acollida, tot i la seva posició de minoria en uns consells
dominats per les Federacions de Caça. Arrel d’aquesta participació, hem aconseguit que es puguin
concedir autoritzacions excepcionals preventives per a minimitzar al màxim els danys de senglar i
cabirol, entre altres.
La recent publicació de resultats dels nivells de població de cabirol a Catalunya no ha fet res més
que donar-nos la raó quan, des de fa ja més de 10 anys, vam començar a avisar, en els corresponents
Consells de Caça i en altres fòrums, dels danys que ja eren habituals en les explotacions forestals
per part de cabirols i senglars. Inicialment, a partir de l’any 1993, quan la Federació Catalana
de Caça i la Generalitat de Catalunya van començar a introduir cabirols en diferents massissos
forestals de Catalunya ja vam preveure el que ja era una realitat arreu d’Europa: on hi ha cabirols
es produeixen danys catastròfics a les explotacions forestals. Per tant, demanem als responsables
que, abans de realitzar introduccions de fauna, estudiïn amb detall els possibles efectes sobre els
ecosistemes en un sentit ampli, tant social com ambiental, i per tant, exigim que abans d’introduir
noves espècies de fauna es tingui en compte als propietaris forestals com a gestors del territori.
Per a la introducció del cabirol, van poder més les ànsies de caça de la Federació i les corrents
ambientalistes, mal enteses tot sigui dit de passada, per part de l’Administració, que no pas l’opció
consensuada mitjançant l’establiment d’un diàleg amb els gestors per evitar els danys produïts
per aquesta espècie. I és que avui en dia estem patint importants danys de diferents espècies
de fauna cinegètica com el senglar, el conill i el cabirol. La suma d’aquests danys afecten en
gran mesura la qualitat dels productes forestals i produeixen despeses sobrevingudes que fan
inviable la gestió forestal sostenible i obliguen a abandonar la conservació i millora d’aquests
espais. Cal tenir ben present que aquestes afectacions obliguen a plantar a densitats més altes del
que és habitual, a posar protectors i fer-ne un seguiment del seu estat, i tot plegat ens evoca a la
inviabilitat econòmica de les plantacions regulars tradicionals de coníferes i frondoses en zones
com el Montnegre, el Montseny i el Vallès, amb una sobrepoblació de fauna cinegètica, sobretot
de cabirol i senglar.
Per tant, des d’aquí volem demanar un major compromís de la Federació de Caça i de la Generalitat
de Catalunya per reconduir la situació. Cal actuar amb determinació per evitar els danys que
actualment estan patint les explotacions forestals. Tot i els 20 anys de retard, amb coordinació
entre tots els agents implicats i els sectors afectats, i amb una aposta i compromís efectiu per
part de l’administració podrem revertir la problemàtica, tot fent compatible la caça amb la gestió
forestal sostenible i gaudint tots plegats de la presència del cabirol per les nostres muntanyes.

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

Si us trobeu en el cas d’haver rebut una notificació del Cadastre
amb una Proposta de Resolució amb Acord d’Alteració i una carta
de pagament d’una taxa de 60€, cal estar atents perquè en molts
casos aquesta resolució encobreix un augment del valor cadastral
de les masies i masoveries. Cal tenir present que un augment del
valor econòmic de les finques té una repercussió directa de l’IBI
per l’any següent, en l’Impost sobre el Patrimoni, en l’IRPF i en els
demés impostos que ens afecten. Hi ha 15 dies per a presentar
recurs.
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de la fauna cinegètica
a les explotacions forestals

A

Catalunya i als boscos catalans
sempre han conviscut de manera
harmoniosa la silvicultura i la caça,
els propietaris-gestors forestals i els caçadors.
De fet, durant la primera meitat del segle
passat, quan hi havia una intensa activitat
agrícola i forestal en el medi rural, l’entesa
entre gestors del territori i caçadors era
màxima: els caçadors ajudaven als pagesos i
forestals a controlar la fauna evitant danys a
les explotacions i aquests darrers cedien les
seves finques per a la caça. En aquell temps,
la majoria de les masses forestals estaven
gestionades i l’agricultura s’expressava fins
als indrets més allunyats, és a dir, no hi havia
el més petit racó del territori que no estigués
gestionat per l’home. Actualment però, tant
la gestió forestal com l’agricultura han
reculat de forma alarmant. L’agricultura s’ha
retirat als indrets més fèrtils i amb superfícies
prou importants per poder treballar amb la
maquinària actual, oblidant petites feixes
allunyades poc accessibles i de difícil
maniobra. I és aquí on el bosc ha recuperat
l’espai incrementant la superfície forestal a
raó de prop de les 7.000 ha anuals (entre els
anys 1993 i 2009 segons el Mapa de Cobertes
del Sòl de Catalunya -MCSC-). Al mateix
temps, la gestió forestal s’ha vist reduïda a
mínims històrics. Comparant dades del volum
d’hectàrees on s’han comunicat actuacions
forestals, des de l’any 2010 fins al 2014, la
superfície comunicada d’actuacions forestals
no ha parat de baixar fins a quedar reduïda en
més d’un 50% entre aquests dos anys.
Aquestes dues realitats, l’abandonament
de l’agricultura per una banda i l’increment
de la superfície forestal acompanyada de la
disminució de la gestió forestal per l’altra,
juntament amb la disminució del nombre
de caçadors, han estat factors determinants
per a l’increment de poblacions de fauna
cinegètica com és el cas de senglar i cabirol
fins a uns nivells de població que en algunes
zones fan inviable les reforestacions i el futur
de l’explotació forestal dels boscos.
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Figura 1. Evolució de les comunicacions d’actuacions
forestals, en hectàrees, dels darrers 4 anys (Font: CPF,
octubre 2014).
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Evolució de les poblacions de senglar i cabirol
Pel que fa a la població de senglar, no cal
dir que es troba en situació de descontrol.
Tothom ha vist les imatges de senglars entrant
en nuclis habitats o inclús a les platges, a la
recerca d’aliments, i qui no s’ha creuat amb
un senglar en plena carretera. Fets com el
creuament de porc senglar amb porc domèstic,
incrementant el nombre de raions per camada,
i els recents creuaments de porc senglar amb
porcs vietnamites assilvestrats encara han
empitjorat la situació. La realitat és que tot i els
esforços dels caçadors, la població de senglars
augmenta cada any i també augmenten els
danys a les explotacions forestals.

Figura 2. Captures anuals de senglar declarades al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural. Fins a la temporada 2002/2003, les captures de
Tarragona incloïen les de les Terres de l’Ebre; posteriorment es presenten per separat (Font:
Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya. Temporada 2012/2013.
DAAM, novembre de 2013).
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Pel que fa al cabirol, després de 20 anys de les primeres
reintroduccions en diferents punts de Catalunya per
part de la Federació Catalana de Caça i de la mateixa
Generalitat de Catalunya (al Montnegre-Corredor es van
iniciar les introduccions de cabirol al 1993), si bé s’afirma
que la seva expansió ha estat un èxit a nivell faunístic
(poques espècies de fauna, amb tant poc temps envaeixen
tant de territori), la realitat és que la seva introducció
ha representat la ruïna pels silvicultors, quan a nivell
europeu ja s’avisava de la incompatibilitat entre aquesta
espècie i la gestió forestal. Arribats a aquest punt caldria
preguntar-se si en el seu dia es van fer els estudis i es va
parlar amb diferents sectors i actors sobre els problemes
que podria generar la reintroducció d’aquesta espècie en
l’ecosistema forestal de Catalunya. La realitat és que en
zones amb presència de cabirol les reforestacions forestals
no tenen cap futur. Els cabirols amb el seu fregament de
banyes per treure’s el vellut i marcar el territori, arrenquen
l’escorça dels arbres plantats en les reforestacions,
provocant ferides que portaran la majoria dels arbres a la
seva mort o en algun cas, l’arbre sobreviurà però les ferides
causades afectaran el creixement de l’arbre i la qualitat de
la seva fusta, la qual no es podrà destinar a usos de serra.
Addicionalment, el cabirol realitza una selecció negativa
dels arbres ja que sempre busca fregar-se les banyes en els
arbres que destaquen de la reforestació (aquell més esbelt,
aquell més crescut) tot realitzant una aclarida negativa i
abans d’hora. Aquest fet obliga als silvicultors i gestors
forestals a instal·lar protectors i a plantar a densitats
més elevades del que seria necessari si no hi hagués els
atacs del cabirol. Per tant, la presència d’aquesta espècie
genera un sobrecost a l’explotació forestal que en moltes
ocasions no fan viable la gestió d’aquell espai i obliga a
abandonar aquella zona que abans de la introducció del
cabirol havia estat gestionada i conservada.
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Figura 3. Observacions anuals de cabirol a Catalunya durant les batudes
de senglar declarades al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM).
* Les temporades 2009/2010 i 2010/2011 no hi ha dades disponibles.
* La temporada 2011/2012 es refereix, només a les observacions del MontnegreCorredor
(Font: Programes de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya. DAAM).

En aquest cas, la tasca dels caçadors es veu dificultada per
la manca de gestió dels boscos (dificulta la visió d’aquest
animal dins del bosc) i per la recança de l’administració
a donar els permisos necessaris (precintes) per a la
seva captura. I mentrestant la població de cabirol, ja
considerada com a plaga en algunes zones forestals com
és el cas del Montnegre-Corredor, segueix incrementant
i segueix el seu procés d’expansió cap a altres massissos
forestals sense cap control.

Figura 4. Mapa de la distribució del cabirol a Catalunya durant els anys
1994, 2002 i 2007 (Font: DAAM).

Figura 5. Mapa actual
de distribució del
cabirol a Catalunya
(Font: DAAM, octubre
de 2014).

Tipologia i mesures de control dels danys de la fauna
cinegètica a les explotacions forestals
Les principals espècies cinegètiques que produeixen danys
a les explotacions forestals són el porc senglar (Sus scrofa),
el cabirol (Capreolus capreolus) i el conill (Oryctolagus
cuniculus). Vista l’experiència d’aquests darrers anys, és
molt difícil evitar l’expansió d’aquestes espècies (sobretot
el senglar i el cabirol) i gairebé un objectiu inassolible.
D’aquesta manera només ens queda com alternatives
l’autoprotecció i la prevenció de danys abans aquests no es
produeixin.
El porc senglar bàsicament provoca danys en les
reforestacions pels efectes de la trencada dels peus, per
l’acció d’arrencar les plantes, per la ingesta d’aglans i en
masses ja adultes, per la mort dels arbres.
• En les reforestacions, el senglar atret per l’olor de la
turba del pa de terra, arrenca la planta a la recerca de cucs
tot deixant la planta arrencada fins que la turba queda seca
i es produeix la mort de la planta. Una mesura per evitar
aquest tipus de dany és la utilització, sempre que sigui
possible, de planta a arrel nua.
• Una altra afectació és el trencament de la tija dels peus
que ja presenten una certa lignificació i diàmetre. El senglar
amb els seus ullals mossega el tronc fins que en molts casos
l’acaba trencant a una alçada d’entre 40 i 60 cm del terra.
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Per evitar aquests danys es poden posar tubs protectors de
fins a 70 o 80 cm d’alçada. Tot i no ser una mesura 100%
efectiva sí que evita un percentatge important dels danys.
En el cas que ens visiti una truja amb raions, a més dels
danys anteriors, la plantació o reforestació també patirà les
ànsies de jugar i mossegar els protectors dels joves senglars.

Una altra mesura pot ser la instal·lació de tutors de bambú
o metàl·lics (REA) al costat del tronc de manera que quan el
cabirol es rasca troba aquest element que no té flexibilitat i
que ofereix resistència a la força del cabirol, fent que aquest
busqui altres plantes més flexibles per rascar-se.

Fotografia
1.
Trencament
d’una
planta
de pollancre el
primer any de
plantació.

• La ingesta d’aglans es produeix en les reforestacions
per sembra. El senglar detecta la zona on s’han introduït
els aglans i fa el forat fins a trobar-los. Per evitar aquesta
afectació, en el marc del projecte LIFE+Suber es farà una
prova experimental amb un tub metàl·lic que incorpora un
sistema de protecció dels aglans.
• En les masses adultes, el senglar arriba a provocar la mort
de l’arbre produïda pel fet d’arrencar l’escorça al fregar-se al
tronc en repetides ocasions després dels seus banys de fang.
Com que sempre repeteix l’operació en el mateix arbre, una
mesura de control dels danys és no tallar l’arbre afectat de
manera que l’afectació es concentri en un sol peu.

Fotografia
2.
Efectes
del
fregament del
senglar sobre
pins i alzines
sureres (Autora:
Roser Mundet).

El cabirol concentra els seus danys en les reforestacions
mitjançant el fregament de banyes i el brostejat dels brots
terminals tot provocant la mort dels arbres i la malformació
del tronc.
• Els mascles de cabirol, quan els surten les banyes se
les rasquen fins a fer caure una espècie de vellut que les
cobreix. Amb aquest fregament arrenca l’escorça dels arbres
provocant una ferida que produirà danys al càmbium i
afectarà fortament el vigor de l’arbre, inclús fins a provocarli la mort. Per aquesta acció, busca troncs rectes, amb una
certa flexibilitat i preferiblement sense branques i amb
un diàmetre de 2 a 5 cm (tot i que també pot afectar a
diàmetres superiors). Una mesura per evitar els danys és la
col·locació de tubs protectors d’una alçada no inferior als
100 cm, ja que les ferides solen estar entre els 60 i el 80 cm
del terra. Tot i la instal·lació de tub protector, el cabirol pot
arrencar-lo o trencar-lo amb les banyes deixant el tronc al
descobert.

Fotografies 3, 4 i 5.
Efectes del fregament
del cabirol amb les
seves banyes sobre
acàcia
(superior
esquerra),
sobre
pollancre
(superior
dreta) i tubs protectors
en nogueres (inferior)
(Autor fotografies 4 i
5: Rosendo Castelló)

• Els cabirols mosseguen els brots tendres per a la seva
alimentació, per tant, les crescudes dels primers anys fins
a una alçada d’un metre poden ser susceptibles de ser
mossegats. Per evitar aquest atac també cal posar tubs
protectors adequats per evitar creixements desequilibrats
de la planta a l’interior del tub.

Fotografia 6. Efectes de les
mossegades de les guies
apicals en sureda els primers
anys de plantació.

El conill provoca la mort o la malformació de la planta quan
les escapça a una alçada entre 15 i 25 cm del terra.
• Quan el conill escapça la planta introduïda en una
reforestació l’obliga a desenvolupar de nou la guia apical
provocant una malformació i una pèrdua de creixement
de la mateixa. Si la planta no és capaç de desenvolupar-la,
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llavors l’atac provoca la seva mort. En aquesta espècie, la
instal·lació de protectors de fins a 60 cm d’alçada sí que
és efectiva, tot i que cal fer un seguiment de l’estat dels
mateixos per evitar problemes de malformacions a la planta
per protectors que amb el pas dels dies han quedat mal
instal·lats.

Espècie

Les despeses sobrevingudes per danys (expressades per
hectàrea) han estat:
Cost unitari
(€)

Cost total
(€)

Observacions

175 plantes
insigni 1 saba

0,45

78,75

Increment del 25% de la densitat
teòrica inicial

Fotografia 7. Efectes de senglar i cabirol en
un pollancre de primer any i estat del tub
protector després de reiterades afectacions
posteriors a la seva instal·lació.

800 protectors
Redplanton
23x60 cm blau

0,20

160,00

1600 tutors
bambú 6/8 mm

0,03

48,00

Una altra mesura de control de les
afectacions consisteix en reforestar
amb una densitat un 25% superior
a la que caldria amb l’objectiu
de compensar les baixes que
provocarà el cabirol i evitar-se fer
les reposicions de baixes. Moltes
d’aquestes mesures no són 100%
efectives i a més a més provoquen
un sobrecost a les reforestacions
que en moltes ocasions les fan
inviables econòmicament.

20 h mà obra
d’instal·lació

12,00

240,00

10 h mà obra
reposició tubs

12,00

120,00

Afectació

Concepte

2 tutors per planta

Durant la temporada de fregaments cal repassar la instal·lació
dels tubs per recol·locar els tubs
en bona posició

Total despeses sobrevingudes: 646,75 €/ha

Fotografia 8. Danys
en una plantació de pi
insigni al Montnegre
(Autor:
Rosendo
Castelló)

Mesura de control

Senglar

Arrencada de planta
Trencaments
Ingesta d’aglans
Fregaments

Planta a arrel nua
Tub protector (40-60 cm)
Tub protector metàl·lic experimental
No tallar aquell peu

Cabirol

Fregament de banyes
Fregament de banyes
Fregament de banyes
Brostejat de brots

Tub protector (100-110 cm)
Reforestar amb sobredensitat (+25%)
Tutor de bambú o metàl·lic rígid
Tub protector (100-110 cm)

Conill

Escapçada de guia

Tub protector (30-40 cm)

Cost de les mesures d’autoprotecció
Les mesures d’autoprotecció comentades, que silvicultors
i gestors forestals estan obligats a adobtar per assolir
els objectius de gestió forestal, suposen unes despeses
afegides a la gestió forestal, que en moltes ocasions són
inassumibles i finalment provoquen l’abandó de la zona.
A continuació, s’exposen un parell de casos reals amb les
despeses extraordinàries sobrevingudes pels danys i per
a l’establiment de mesures d’autoprotecció. Cal tenir en
compte que els preus establerts no inclouen l’IVA i que
els preus d’alguns productes poden variar en funció dels
volums de comanda.
Reforestacions amb coníferes:
Aquest cas se centrarà en una reforestació de 0,8 ha de pi
insigni (Pinus radiata) realitzada el novembre de 2009 a la
zona de La Tordera (terme municipal de Fogars de la Selva)
amb una densitat de plantació de 625 peus/ha (marc de
plantació de 4x4 m) el qual va ser afectat per cabirol fins
als 4 anys d’edat.

Reforestacions amb planifolis:
Aquest cas se centrarà en una reforestació d’una hectàrea
realitzada el febrer de 2014 amb clon MC de pollancre
(Populus sp) a la zona de La Tordera (terme municipal
de Maçanet de la Selva). La densitat de plantació va ser
de 280 peus/ha (marc de plantació de 6x6m) el qual va
ser afectat intensament pel cabirol.
Les despeses sobrevingudes han estat:
Concepte

Cost unitari
(€)

Cost total
(€)

280 protectors
TREEX 110 cm

0,75

210,00

10 h mà obra
d’instal·lació

12,00

120,00

10 protectors
TREEX 110 cm

0,75

7,50

Reposició de tubs arrencats i
trencats

5 h mà obra
reposició tubs

12,00

60,00

Durant la temporada de fregaments cal repassar la instal·lació
dels tubs cada setmana per
reposar els tubs arrencats i trencats i recol·locar els tubs en bona
posició (1 h/setmana durant 5
setmanes)

45 plantes

3,00

135,00

Reposició de 45 peus morts per
les ferides

45 forats

1,00

45,00

4.5 h mà obra
plantació

12,00

54,00

Total despeses sobrevingudes: 631,50 €/ha

Observacions
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Per al senglar i conill, amb la publicació de la Llei 2/2014, del
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic es crea la figura de la Declaració
d’emergència cinegètica. Aquesta nova figura la declara el
Director dels Serveis Territorials del DAAM quan:
- l’abundància resulti perillosa o nociva per a persones o
perjudicial per a l’agricultura, ramaderia, terrenys forestals,
espècies protegides o caça
- se superin els llindars establerts en la Resolució anual
- se superin els 8 senglars o els 50 conills per hectàrea
- hi hagi més de 10 autoritzacions o comunicacions de
forma ininterrompuda els darrers 3 anys.
Fotografia 9: Instal·lació de
tubs en una plantació de
pollancres de primer any.

Nous procediments administratius per al control
poblacional d’aquestes espècies. El tràmit de l’emergència
cinegètica.
Fins ara, davant dels danys, el procediment per executar
mesures excepcionals funcionava en base a una comunicació
al titular de l’àrea de caça, individualment o de forma
conjunta amb la Federació de Caça. Si el problema persistia
i es tractava de zones de seguretat o reserves naturals, el
DAAM determinava la forma d’execució amb mitjans propis
o altres fórmules de col·laboració, però en cap cas hi havia
una execució subsidiària.
Actualment però, hi ha hagut diversos canvis normatius
que afecten els danys per senglar i conill. De moment el
cabirol segueix sense cap mesura de control excepcional,
apart de les batudes i caceres tradicionals. Per tant, tot
esperant que el cabirol s’inclogui amb les altres dues espècies
en el procediment de Declaració d’emergència cinegètica, en
el cas de patir danys de cabirol o de preveure que en aquella
zona podem patir danys en el moment de fer la plantació
o reforestació, cal demanar autoritzacions excepcionals per
reduir la població i evitar futurs danys.

La resolució AAM/1105/2014, de 9 de maig, per la qual es
modifica la Resolució AAM/669/2014, de 21 de març permet
l’execució de mesures excepcionals de gestió i l’execució
subsidiària en cas de manca d’actuació de les persones que,
segons la legislació en matèria de caça, en són les responsables.
En el primer cas, l’execució i organització de les mesures
excepcionals va a càrrec del titular de l’àrea de caça, és a dir:
- la Societat Federada juntament amb la Federació
Catalana de Caça
- l’Ajuntament o administració local
- en casos d’altres titulars de les àrees de caça o de refugis
de fauna, serà el DAAM qui determinarà la forma amb
mitjans propis o fórmules de col·laboració amb les persones
afectades.
L’execució subsidiària s’aplicarà quan el titular de l’àrea
de caça o altres figures expressen i justifiquen que no tenen
capacitat per controlar la sobreabundància o quan quedi
demostrada la manca d’actuació del titular o promotor
de la figura cinegètica, ja que no consta cap sol·licitud
d’autorització excepcional.
El procediment per a la Declaració d’emergència cinegètica
en una zona vindrà definit conjuntament entre l’Àrea
d’Activitats Cinegètiques (AAC) i la Secció de Biodiversitat
i Activitats Cinegètiques (SBAC). Un cop definida la zona
es proposa la Declaració (que signa el Director dels Serveis
territorials) i on s’indica l’espècie objecte de la mesura, les
causes de la determinació, un plànol de l’abast territorial,
el període de vigència i les mesures excepcionals que es
desenvoluparan.
Figura 7. Procediment per la Declaració de Zona
d’emergència cinegètica (Font: DAAM).

Figura 6. Criteri de densitat de senglars (Font: DAAM).

Figura 7. Procediment per la Declaració de Zona d’emergència cinegètica (Font: DAAM).
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El Consorci participa a la jornada de transferència de coneixement a “El Roncal” (Navarra)
A la jornada organitzada per FORESNA, el passat 1
d’octubre, Josep M. Tusell va presentar la Cooperativa
Serveis Forestals i la seva tasca en la dinamització de la
gestió integral i l’experiència de l’empresa Quality Suber
per a la valorització del suro català. A la jornada hi van
participar altres associacions de propietaris forestals que
també van exposar les seves experiències, com és el cas
de les subhastes de fusta de pollancre a Lleó, l’experiència
de gestió i comercialització de la marca del Pino Soria i

l’experiència d’exportació de fusta de pi radiata des del
País Basc.
La jornada es va celebrar en el marc del projecte
REDFOR (Red Forestal para el desarrollo rural), liderat
per COSE, que té com a objectiu la implementació de
models d’èxit de gestió sostenible i comercialització de
productes agroforestals per a la dinamització econòmica,
modernització i multifuncionalitat del medi rural (http://
selvicultor.net/redfor)

L’Escola Forestal Casa Xifra fa un reconeixement a la tasca de col·laboració en formació
forestal del Consorci
En motiu de la inauguració del nou curs, el dia 3 d’octubre,
l’Escola Forestal Casa Xifra va fer un reconeixement al CFC
per la seva contribució a la formació forestal a Catalunya.
El reconeixement es va fer extensiu a la família Vilahur,
que fou qui va cedir els terrenys per a la construcció de
l’actual Escola.
Des del Consorci aprofitem per agrair a tot l’equip de
l’Escola i al DAAM la col·laboració i el compromís en la
formació forestal.

Novetats per al seguiment de la campanya de recollida i comercialització de pinya de pi pinyer
El passat 6 d’octubre, el Consorci es va reunir amb el
sector industrial, la Direcció General de Medi Natural i
Biodiversitat i el Cos d’Agents Rurals (CAR) per tractar la
problemàtica de la recollida i comercialització de pinya
de pi pinyer. Resultat d’aquesta reunió, es van acordar
una sèrie de mesures per tal de donar major seguretat als
propietaris d’aquestes forests abans de l’inici de campanya
de recollida del 2014 i per no afectar la viabilitat futura

d’aquestes explotacions i evitar la reducció de la superfície
de pinyer. Els principals punts acordats van ser:
- Agilització dels decomisos de pinyes per part del CAR i
intensificar la vigilància abans de l’inici de campanya.
- Millora de la normativa actual.
- Creació de la Taula sectorial de la pinya.
- Seguiment de l’evolució de plagues i malures que
afecten el pi pinyer.

El Consorci es reuneix amb el diputat català al Parlament Europeu, Francesc Gambús
Joan Rovira, secretari general del Consorci, es va reunir el 17
d’octubre amb Francesc Gambús, diputat català al Parlament
Europeu i membre de la Comissió de Medi Ambient, Salut
Pública i Seguretat Alimentària. La trobada va servir per fer
veure la importància que tenen els temes forestals a nivell

d’Unió Europea i per establir un contacte per facilitar la
defensa dels interessos del bosc mediterrani. Actualment,
el Parlament té sobre la taula debats importants com la
discussió de la nova estratègia forestal de la UE i la nova
regulació sobre espècies exòtiques invasores.
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La Fundació Boscos repassa camins del terme municipal de Sta. Coloma de Farners
Durant els mesos de setembre i desembre d’enguany, la
Fundació Boscos ha arranjat els principals camins de
terra que hi ha al terme municipal de Santa Coloma de
Farners. Aquestes actuacions s’han desenvolupat gràcies a
l’aportació que fa cada any l’Ajuntament de Santa Coloma
a l’entitat.
Aquestes actuacions van dirigides a ajudar als veïns,
masovers i propietaris de les masies del municipi a tenir
uns accessos adequats per poder-hi viure amb mínimes
condicions, i així evitar el despoblament rural. Alhora,
té una clara funció de prevenció d’incendis atenent a la
naturalesa eminentment forestal que té el terme municipal
de la capital de La Selva.
Més enllà dels aspectes positius de la mesura, l’actitud i
la sensibilitat del Consistori Local colomenc envers als veïns
del poble que viuen a la ruralia són un clar exemple que

haurien de seguir els demés municipis forestals del nostre
País.

L’Alcalde Antoni Solà amb Miquel Massaneda, President de la Fundació.

El Consorci i el DAAM organitzen el curs ‘Gestionem amb aclarides’
El curs d’aclarides, que es va organitzar també amb la
col·laboració de la Cooperativa Serveis Forestals, va tenir
lloc els dies 10, 11 i 12 de novembre a l’Escola Agrària
Forestal Casa Xifra, de Santa Coloma de Farners.
El curs va ser eminentment pràctic ja que l’objectiu
era que propietaris, professionals i gestors forestals,
coneguessin a fons les tècniques d’aclarida i poguessin
practicar-ne l’aplicació directe. En total, hi van participar
una quinzena de persones.

La seu del Consorci acull la jornada ‘Experiències per a la
millora de la gestió de les suredes’
La jornada, organitzada en el marc
del projecte Redfor, va tenir lloc el dia
28 d’octubre amb l’objectiu d’exposar
diferents experiències per a la millora
de la gestió de les suredes i de la
silvicultura adaptada al canvi climàtic.
Al llarg de la jornada es van tractar
els següent temes: Resultats de la
campanya de captures de Coraebus
undatus a Catalunya (de la mà

d’Antoni Torrell, de la Direcció General
de Medi Natural i Biodiversitat, i de
Josep M. Tusell, responsable tècnic
del CFC); presentació de l’empresa
Quality suber i objectius (que va
anar a càrrec de Roser Mundet, del
CFC); i experiències de silvicultura
adaptativa al canvi climàtic (que
van exposar Josep M. Tusell i Roser
Mundet).

Joan Rovira, secretari general del Consorci, participa a la
jornada final del projecte RedFor
El 30 d’octubre es va celebrar a Madrid
la jornada de resultats del projecte
pilot RedFor, que va inaugurar
Begoña Nieto Gilarte, Directora
General de Desenvolupament Rural

i Política Forestal del MAGRAMA.
L’exposició de Joan Rovira, dins la
secció ‘Casos pràctics’, es va centrar
en la comercialització de suro a
Catalunya.

GEST FORESTAL SCCL

Serveis
GEST FORESTAL SCCL
d’enginyeria
Carrer del Castell,2

Treballs
forestals

08273 Santa Maria d’Oló
- PTGMF
/ PSGF
- Estassades,
661 966 439
- Inventaris
aclarides i
647 731 575
- Direccions
d’obra
aprofitaments
info@gestforestal.cat
- Assessorament
- Podes i treballs en
www.gestforestal.cat
- Delimitació finques
alçada
Ens desplacem a la seva
- Tramitació de
- Franges de
finca per fer-li un
subvencions i
protecció
pressupost.
permisos
- Millora de pistes
forestals
Posi’s en contacte
Contacti’ns!
Senyalització de
amb nosaltres!
senders
661 966 439

647 731 575
info@gestforestal.cat
www.gestforestal.cat
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Jornada monogràfica de tardor

sobre el castanyer

i els efectes del canvi climàtic

L

a jornada va concentrar més de 50
propietaris i tècnics forestals (dels
quals 12 venien de França) i va tenir
lloc als boscos de castanyer del Montseny. La
gestió del castanyer necessita del coneixement
i de l’experiència dels diferents factors que
intervenen en el desenvolupament d’aquesta
espècie per a planificar el futur i preveure els
nivells i intensitats de les possibles afectacions
fins a l’assoliment dels objectius de la massa
a final de torn. En el cas del castanyer, és
fonamental conèixer què s’ha fet i què es farà
per combatre les diferents plagues i malures
que l’afecten avui en dia, i de com evolucionarà
la massa i l’afectació amb el pas dels anys. Per
aquest motiu, durant la jornada es van presentar
els resultats de prop de nou anys de lluita contra
el xancre (Cryphonectria parasitica) i els estudis
preliminars per detectar l’agent causant del roig
del castanyer de la mà dels experts del Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya. En la segona
parada, es van comentar les afectacions i les
propostes de mesures de lluita contra la vespeta
(Dryocosmus kuriphilus) de la mà del Servei de
Sanitat Forestal del DAAM.
Pel que fa a la producció de fruit, es van
presentar els estudis per a la determinació de les
varietats genètiques i de qualitat de la castanya
de la mà dels tècnics de l’IRTA. Addicionalment,
en un context de canvi climàtic, la gestió forestal
necessita del suport d’eines com el programa
BIOCLIMSOL per a la presa de decisions sobre el
terreny. Aquesta eina informàtica desenvolupada
per l’Institut de Desenvolupament Forestal
(França) ajuda al gestor forestal a identificar la
idoneïtat de l’espècie forestal en una determinada
estació, tenint en compte els possibles canvis de
les condicions climàtiques que poden esdevenir
en els propers anys. Aquesta darrera part va
ser explicada per Bruno Mariton (del Centre
Nacional de la Propietat Forestal de França) i per
tècnics del Servei de Sanitat Forestal de França.
Ells mateixos també ens van explicar les línies
de treball i l’estat actual de la lluita contra les
plagues i malures del castanyer a França. Amb
aquestes línies volem agrair als participants de
la jornada la seva assistència, i als ponents la
qualitat de les seves exposicions.

Explicacions de Carlos Colinas i Mireia Gómez (CTFC) sobre
el xancre i el roig del castanyer.

Xerrada de Dolors Garcia (IRTA) sobre els estudis fets fins a la
data en referència a les varietats de castanyes al Montseny.

Exposició de Bruno Mariton (CRPF - França) sobre el
funcionament i aplicacions del programa informàtic
BIOCLIMSOL.
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del corc de suro

T

al i com ja va fer l’any passat, el Consorci
Forestal amb el suport de la Diputació
de Barcelona i la Diputació de Girona, i
en el marc de la campanya de captura del corc
del suro d’aquest any 2014, ha fet el seguiment
de les trampes instal·lades pels propietaris
forestals. Enguany, el nombre de trampes ha
estat molt inferior al dels anys anteriors i, per
tant, hem pogut fer el seguiment de la totalitat
de trampes instal·lades pels propietaris. L’índex
de captura de les trampes durant tot el període
d’estudi ha estat de 0,5 individus per trampa de
mitja, repartides de forma desigual en funció
del moment de recompte. Aquesta xifra de
captures assolida aquest any és inferior al volum
de captures de l’any 2013, el qual va ser de 1,4
individus per trampa. Tal i com va succeir durant
l’any passat, el número de captures ha estat molt
més efectiu en el primer període (fins al primer
recompte, és a dir, fins la segona quinzena de
juliol) on hi ha hagut un 74% de les captures i un
índex de captures de 0,4 ind/trampa. En el segon
període (fins a la primera quinzena d’octubre) hi
ha hagut tan sols un 26% de les captures, fet que
implica un índex de captures del 0,1 ind/trampa.
Per tant, i en la mateixa línia que els resultats de
l’any passat, això ens fa pensar que el màxim en
la corba de vol del corc, en aquestes zones, es va
produir a finals de juny i durant el juliol.
Taula 1. Índex de captures per trampa dels
anys 2012, 2013 i 2014
Any

Captures/trampa

2012

0.4

2013

1.4

2014

0.5

Pel que fa a l’índex de captures de les
diferents zones estudiades, no hi ha diferències
significatives, tot i que enguany no tenim dades
de les zones de l’Empordà i de Gavarres on no
s’han instal·lat trampes a nivell de propietat
forestal. Per les dues zones on sí que s’han
instal·lat trampes, el Montnegre i la Selva, l’índex
de captures és el mateix: 0,5 ind/trampa.
Pel que fa a la qualitat d’estació, si mirem el
nombre de captures ponderat amb el nombre de
trampes instal·lades a cada zona, a les de carena
tenim un índex de captures de 0,64 ind/trampa, a

la mitja vessant de 0,48 ind/trampa i a les zones
de fons de vall l’índex és de 0,23 ind/trampa.
Per tant, les captures són majors a les zones de
carena, seguit de les zones de mitja vessant.

Pel que fa a la insolació també hi ha diferència
en el nombre de captures: a major insolació,
major nombre de captures. Els resultats però, no
indiquen una diferència
significativa en funció
de si la trampa està en
una zona amb alta o
mitja insolació (índex
de captures de 0,51 i
0,55
respectivament),
en canvi, sí que hi ha
diferència amb l’índex de
captures assolit en zones
de baixa insolació, el qual
és del 0,32 individus per
trampa.
Per la resta de variables
(exposició, composició
específica, alçada i FCC
del matoll) no s’ha trobat
cap diferència pel que fa
a l’índex de captures.

Ap. Correus 11 - 17401 Arbúcies
Coord. UTM: 31T 457000E 4628900N
masvilar@masvilar.cat
www.masvilar.cat
-------------Tere Crous - Tel. 699 499 911
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Reflexions sobre

el futur dels pagaments

per serveis ambientals

als boscos

E

Eduardo Rojas
Briales
Subdirector
general de la FAO
y responsable de
su Departamento
Forestal

ls boscos fa temps que han deixat de ser
un sector per convertir-se en un espai
o ús de la terra on conflueixen multitud
d’interessos a escales temporals i espacials, així
com de grau de conscienciació molt divergents.
No tenen un output clar i determinant com ho
és en l’agricultura l’alimentació i, simplificant,
es caracteritzen per la tensió entre la
producció de béns amb mercat (fusta) i de
serveis ambientals mancats del mateix. Els
seus períodes de producció i taxes de reposició
són molt lents i, en coincidir capital i renda,
en el mateix producte, la sobreexplotació
esdevé extremadament probable. Avui sabem
com gestionar-los de manera sostenible però
resulta molt menys interessant a curt termini
que les opcions que acaben esgotant el recurs.
Excepte en l’excepcional cas de plantacions
intensives, en els boscos natius (98% a escala
global) és pràcticament impossible assegurar
un retorn digne als seus gestors que serveixi
d’incentiu per evitar la seva degradació i
per sustentar una acurada gestió forestal
multifuncional i sostenible. L’absència de
mercats per als serveis ambientals i el llunyà
dels seus beneficiaris, la immediatesa de les
conseqüències de la seva destrucció i dels
costos per a la seva restauració i, en general,
la manca d’alineament entre els que suporten
els costos de la seva gestió sostenible i els que
es beneficien d’ella, expliquen perquè la major
part de boscos accessibles del món es troben
en un estat bastant allunyat de l’òptim.
Paradoxalment, aquesta situació es veu
reforçada per l’actual tendència de donar poder
a les comunitats locals en la gestió forestal que,
sent ideal des de molts punts de vista, agreuja
els aspectes distributius quan aquests no han
estat abordats prèviament.
Es tracta d’un flagrant error de mercat per
la generació d’externalitats positives. Estem
davant d’un fenomen de macrodecoupling
segons el qual com més gran és el percentatge
d’externalitats positives de l’output total d’una

activitat, més ineficient per insuficient serà
l’assignació de recursos per part del mercat.
Just el contrari que passa en el cas invers de
microdecoupling on, com més gran sigui la
proporció d’externalitats negatives en proporció
a l’output total, més ineficient serà l’assignació
de recursos pel mercat per excés. La política
ambiental ha estat dissenyada per a supòsits
d’externalitats negatives i més recentment
s’han desenvolupat instruments econòmics
per mitigar les externalitats negatives en els
supòsits en què tots som els causants i la
repressió és inviable. Però lamentablement als
recursos naturals sovint se’ls ha aplicat, per
inèrcia i indolència intel·lectual, instruments
de política ambiental no dissenyats per
abordar les externalitats positives (enfocament
predominantment repressor, espais protegits
excloent la gestió forestal, càrregues fiscals)
generant ineficiències i iniquitats flagrants.
Només recentment i de forma tímida ha anat
emergint el pagament per serveis ambientals
(PSA) com una alternativa altament suggestiva
i amb tota probabilitat més com una resposta
espontània. Malgrat la seva falta de disseny
comprensiu, el pagament per serveis ambientals
(PSA) s’ha estès per tots els continents i
acumulem ja una considerable experiència que
convé consolidar.
Sobre l’experiència comparada hem
d’abordar la seva consolidació doctrinal i
aclarir molt aspectes conceptuals i legals
lligats a ells encara excessivament volubles
com és la titularitat dels serveis ambientals,
les responsabilitats (obligacions i drets), els
llindars, les referències, quan es consideren
externalitats positives i negatives (i no
detriment de), l’addicionalitat o els supòsits
de força major. Qui és titular dels drets de
REDD +1, el país o les comunitats gestores dels
boscos?, si es talla una plantació forestal, es
1 Programa per a les Nacions Unides per la reducció
d’emissions de gasos hivernacle. Reducing emissions from
deforestation and forest degradation (REDD).
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produeix una externalitat negativa o només un detriment
d’externalitat positiva?, la referència ha de ser la situació
anterior o el bosc natiu? són algunes de les qüestions
que requereixen urgentment una referència doctrinal
unívoca.
També el mateix terme no és unívoc existint
preferències per serveis ambientals o ecosistèmics. El
segon comporta el risc de prejutjar que aquests només
es produeixen en el cas de formacions prístines excloent
que puguin produir-se per acció antròpica decidida dins
d’una agricultura o gestió forestal sostenible (boscos
seminaturals o fins i tot en plantacions) i subordinantlos a una de les funcions (biodiversitat) que conformen
els serveis ambientals.
Un altre aspecte important és que el PSA no ha de
suposar un fre a la gestió sostenible dels boscos. Ho
desaconsellen moltes raons, que van des del fet que la
producció de béns amb mercat segueix constituint ara
per ara el 98% dels ingressos forestals a escala global,
no hi ha justificació objectiva en termes d’evidència
científica dels avantatges de la no gestió com a regla
general i la gestió forestal assegura un producte natural
renovable clau per a l’economia verda i baixa en carboni
(fusta i bambú).
Al contrari, el PSA ha de requerir una gestió activa
que indueixi a la restauració forestal i les actuacions de
prevenció de tot tipus de factors de risc (incendis, plagues,
hidrològics). Per a això és molt important que es basi
en indicadors objectius que es controlin periòdicament
mitjançant plans de gestió forestal de nova generació.
La planificació forestal subnacional pot ser l’instrument
per establir els indicadors pertinents, la seva modulació
i nivells de referència.
Un PSA que induís a les comunitats i propietaris
forestals a viure sense treballar seria conceptualment
pervers, generant una nova forma de rendiment. El seu
objectiu no és un altre que, sense arribar a compensar
el valor opció del canvi de l’ús, permeti, al costat dels
ingressos de la gestió, unes condicions de vida dignes
a les comunitats forestals i eviti que la preservació
dels seus boscos es converteixi en una llosa per al
seu desenvolupament sinó un element de suport. La
comptabilitat de capital natural ha de permetre obtenir
un ordre de magnitud del valor dels serveis ambientals
per la seva modulació i imports màxims.
Si des de la perspectiva social, el PSA és la baula
que faltava per assegurar a les comunitats forestals
condicions de vida equiparables amb els de les zones
agrícoles o urbanes, des de la perspectiva ambiental
permet integrar, en les decisions de gestió, els serveis
ambientals i resoldre així el nus gordià d’uns ingressos

monofuncionals (fusta) però una gestió d’objectius
múltiples.
Però no només ens podem centrar en l’output del procés
(PSA) sinó que la seva sostenibilitat requereix abordar
el seu finançament sostenible (input). REDD + en el
moment que s’arribi a l’acord de canvi climàtic anunciat
per a finals de 2015 pot ser una font de finançament a
l’igual de l’ajuda al desenvolupament ho està sent en
fases pilot. Però a mitjà-llarg termini s’ha de basar en un
finançament nacional sòlid. En aquest sentit Costa Rica,
com a país pioner, es va avançar en abordar en paral·lel
les corresponents fonts de finançament (impostos
ambientals relacionats com l’aigua, energies fòssils o
ús dels recursos naturals: visita als parcs nacionals) i
la corresponent institucionalització: FONAFIFO (fons
forestal). Evidentment, les fonts de finançament han
de ser finalistes i commensurables amb el radi dels
beneficiaris del corresponent servei ambiental.
Evidentment han d’explorar opcions per transformar
demandes sense mercat en demandes amb mercat,
sobretot en l’àmbit dels productes no fusters i els
serveis terciaris. El finançament mitjançant tributs s’ha
d’entendre com una opció transitòria fins a la consolidació
de nous mercats per als serveis ambientals. Pensem en
mercats actuals impensables fa poques dècades com els
drets de retransmissió per exemple en l’àmbit esportiu.
El PSA és també clau per a superar tant la infravaloració
en les polítiques públiques dels boscos com el dilema
de les comunitats forestals, que massa sovint es veuen
confrontades a una elecció èticament inacceptable entre
pobresa o emigració.
Finalment, el PSA no podrà desenvolupar tota la
seva potencialitat si no va acompanyat d’una tinença
de la terra clara, una ordenació territorial respectada,
uns sistemes d’informació forestal actualitzats, una
institucionalitat moderna i eficaç, un capital social
consolidat, assegurances forestals assequibles i mitjans
per incentivar la restauració forestal quan sigui requerida
a gran escala. El PSA no pot, per si mateix, resoldre el
finançament d’aquest tipus d’inversions tan costoses i a
llarg termini. En cas de produir-se aquest alineament, els
avantatges en termes d’estabilitat i expansió dels boscos,
del seu estat, dels serveis ambientals, del valor terciari
o del progrés de les comunitats forestals, compensaran
amb escreix les inversions realitzades.
Extracte del discurs d’inauguració del Fòrum sobre
pagaments per serveis ambientals dels boscos en els
boscos tropicals organitzat per la FAO i ITTO, a San José
de Costa Rica del 7-10 d’abril de 2014
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Caçadors i propietaris.
Interessos comuns o contraposats?

É

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

s complicat tractar aquest tema quan
hi ha tants propietaris aficionats a
la caça, i sobretot quan a Catalunya
tenim dues importants plagues cinegètiques
que generen un perjudici directe als nostres
boscos i plantacions, com són el senglar i el
cabirol. Però d’altra banda, la caça no deixa
de ser una activitat que es desenvolupa en
terrenys rústics, la qual cosa significa que com
a propietaris forestals també tenim alguna
cosa a dir o a fer sobre aquest assumpte.
La normativa reguladora de la caça és la
Llei 1/1970, de 4 d’abril, desenvolupada pel
Decret 506/1971, de 25 de març. Aquesta
norma, de recomanable lectura, estableix les
bases de l’activitat i aprofitament cinegètic,
i les seves relacions amb nosaltres. Tot i ser
una norma promulgada fa més de 40 anys, i
tractar per igual la cacera que es practica a
Toledo amb la que hi ha a Catalunya, reuneix
unes característiques de claredat i simplicitat
que la fan interessant pels propietaris (tot i
que no tant pels caçadors). Se’n destaquen els
següents conceptes:
Classes de terrenys aptes per a caçar:
• Tenim les àrees de caça (en diem “cotos”),
les quals poden ser “locals”, “privades” o
“socials”. Les primeres són les majoritàries a
Catalunya, ja que els caçadors són les colles
del municipi. Les àrees privades són aquelles
que els propietaris dels terrenys donen d’alta
un coto privat, i autoritzen als caçadors que
ells volen perquè hi vagin a caçar. I els socials
són més aviat per a finques públiques.
• Alhora, tot i que més aviat es concentren
en zones que fan partió amb França (Alt Pallars,
Freser, Cerdanya) i a altres punts com Els Ports
i el Cadí, hi ha les denominades “Reserves
Nacionals de Caça”. Són declarades per Llei,
i se centren en zones de gran diversitat de
fauna, com són la cabra salvatge, el cérvol,
l’isard, entre d’altres, i de basta extensió.
• I finalment, existeixen els “terrenys

sotmesos al règim de caça controlada”, els
quals són declarats pel Departament de Medi
Natural de la Generalitat i sotmesos a uns
plans d’aprofitament cinegètics específics.
Actualment es localitzen bàsicament a zones
com Collserola, Montserrat, la Vall d’Aran, la
Serra de l’Obac, el Garraf, i en algunes altres
zones més del nostre País.
La propietat de les peces caçades:
Els animals salvatges són una res nullius, és
a dir, no tenen amo. Ara bé, quan el caçador
mata o captura una peça, llavors n’adquireix la
propietat. En cas de dubte, s’aplicaran els usos
i costums de la comarca i, en cas que tampoc
s’arribi a una solució, la peça serà pel caçador
que hagués ferit primer a l’animal quan es
parli de caça major, o pel que l’hagués mort en
cas de caça menor.
Prohibicions i limitacions:
Queda prohibida la caça en època de veda
(cada any el Departament d’Agricultura
publica un calendari específic); les caceres
nocturnes excepte quan específicament
s’autoritzin; caçar en els denominats “dies
de fortuna”, és a dir, quan arran d’incendis,
inundacions, sequeres, etcètera, els animals es
concentren en llocs determinats i per tant es
veuen privats de les seves facultats normals de
defensa; caçar en llocs prohibits o restringits;
o caçar sense l’oportuna documentació. Cal
tenir present que hi ha altres prohibicions més
específiques, les quals es troben regulades a la
normativa corresponent.
La responsabilitat per danys:
La Llei estableix que els titulars de
l’aprofitament cinegètic són els responsables
dels danys originats pels animals susceptibles
de caça, i subsidiàriament ho seran els
propietaris dels terrenys a on es caci. Val a dir
que aquest és un assumpte de difícil solució,
sobretot quan parlem de danys ocasionats pel
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senglar o el cabirol a les nostres replantacions.
És a dir, davant reclamacions per danys
instades pels propietaris afectats a la societat
de caçadors, en alguns casos s’han resolt
adjudicant una part de la responsabilitat als
caçadors i una altra part d’aquesta recaient
sobre el mateix propietari afectat, generant així
una situació bàsicament paradoxal. Per tant,
davant d’aquests casos, una solució pràctica és
contactar amb la societat de caçadors (en cotos
locals) o amb el responsable de l’àrea privada de
caça a fi que realitzin batudes a la zona on s’han
executat treballs de replantació.
No obstant això, davant d’accidents de
trànsit derivats d’atropellaments d’espècies
cinegètiques és important conèixer una recent
modificació a la Llei de Trànsit. Concretament,
la modificació legislativa que ha introduït la
Llei 6/2014 a la Disposició Addicional Novena
del Reial Decret Legislatiu 339/1990. En
aquesta estableix que a partir d’ara, davant
d’atropellaments a les vies públiques serà el
conductor del vehicle el responsable dels danys
a persones o béns, sense que aquests puguin
instar-ne les oportunes reclamacions.
En paraules que ens entenguem, fins abans
d’aquesta modificació legal, quan un conductor
xafava el cotxe a causa d’atropellar un senglar,
amb un simple atestat dels Mossos d’Esquadra
n’hi havia prou perquè les assegurances del
vehicle poguessin reclamar els danys ocasionats
a les assegurances dels caçadors. A partir
d’ara, aquest tipus de reclamació no es podrà
tramitar. D’aquesta manera, els caçadors, i
subsidiàriament els propietaris dels terrenys,
ens alliberem de la responsabilitat derivada
d’aquests fets.
Únicament, s’estableix l’excepció que “serà
responsable dels danys a persones i béns, el
titular de l’aprofitament cinegètic o, en el seu
defecte, el propietari del terreny, quan l’accident
de trànsit sigui conseqüència directa d’una acció
de caça col·lectiva d’una espècie
de caça major, duta a terme el
mateix dia” o durant les dotze hores
posteriors. Hem de tenir en compte
que entren en joc altres elements a
desenvolupar però, en definitiva, els
propietaris forestals podem estar
més tranquils davant de situacions
d’accidents de trànsit per culpa de
senglars o cabirols, ja que ara s’ha
restringit el ventall de circumstàncies
contràries als nostres interessos.

Conclusions:
Ningú discuteix la bona tasca que realitzen els
caçadors a les nostres finques. No només mermen
la plaga de senglars i cabirols, sinó també, en alguns
casos, repassen carreteres i vigilen les finques. Per
tant, en primer lloc, tot el reconeixement per part
de la propietat.
No obstant això, també és cert que tot aquest
assumpte requereix posar-hi ordre, ja que
actualment no existeixen uns mínims homogenis en
les relacions entre caçadors i propietaris, i tothom
va bastant per lliure. I potser comença a ser hora
de normalitzar aquestes situacions formalitzant,
per exemple, contractes d’aprofitament cinegètic
o, en determinats casos, donant d’alta “cotos
privats” per, acte seguit, cedir els drets als
caçadors (alerta els temes de responsabilitat). Tot
amb la finalitat de regularitzar, per exemple, el
pagament d’una tarifa per hectàrea o establint un
seguit de compromisos per part dels caçadors en
benefici de la finca.
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Humidímetres

en fusta en roll

L’

Isart Gaspà
Enginyer
Forestal a l’Àrea
d’Aprofitaments
Fusters de Biomassa
del CTFC

assecat de la fusta en roll és un procés,
natural o artificial (forçat), per reduir
el contingut d’humitat de la fusta i
adequar aquesta humitat segons les necessitats
del productor, del destí i/o client. Com per
exemple assecatge d’estella forestal per una
tipologia de caldera de biomassa.
Estellar la fusta un cop assecada s’anomena
estellat en sec, i l’estellat en verd, en canvi, és
l’estellat de l’arbre recent tallat pel posterior
assecat. L’emmagatzematge d’aquesta estella,
tant si és en verd com si és en sec, es realitza
en piles, sota coberta o en descobert (López i
Codina, 2010). Escollir una opció o una altra
dependrà dels recursos i de les necessitats
dels empresaris. Els humidímetres, tant per
fusta en roll com per estella, són un suport
a l’hora de prendre decisions de: si cal fer un
assecat, quan cal començar serrar, quan és el
moment d’estellar, o per controls de l’evolució
de l’assecatge i si es compleixen les exigències
d’humitat demandades.
L’aigua a la fusta
La fusta és un material porós i higroscòpic,
i aquestes característiques permeten tant
l’evaporació d’aigua com l’absorció d’aigua
de l’ambient. L’aigua es troba en diverses
parts del material lignocel·lulòsic: del centre
cap a l’exterior es troba dins de les cèl·lules,
a les parets d’aquestes, entremig d’aquestes,
a les microporositats i, finalment, als canals
extracel·lulars de transport del xilema i floema.
L’evolució de l’assecat de la fusta en roll
comença per l’exterior i va cap a l’interior
del tronc. La primera aigua en evaporar-se
és la dels canals de transport del xilema i el
floema. Seguidament l’aigua en perdre’s és
la intercel·lular, i sempre de les zones de més
contacte amb l’exterior cap al centre. Així com
les zones on s’ha tallat l’arbre cap a les parts de
menys contacte amb l’exterior.
La següent aigua en evaporar-se serà l’aigua
de dintre de les cèl·lules. En aquest cas cal
diferenciar entre l’albeca i el duramen. L’albeca

és de color clar i és la part més nova de la fusta,
és on les cèl·lules hi són vives. En la part interior
hi ha el duramen, que és la zona d’acumulació de
substàncies de reserva com tanins, olis, gomes,
resines, colorants, compostos aromàtics, etc...
És més ràpid evaporar l’aigua de les cèl·lules de
l’albeca que les del duramen, doncs al duramen
hi estan associats altres materials.
Un cop s’ha evaporat tota l’aigua citada,
s’arriba al punt de saturació de la fibra (PSF).
És el punt en què tan sols queda l’aigua que
forma part de la paret de la cèl·lula, o aigua
estructural. El PSF es dóna quan la humitat de
la fusta està al 30% en base humida o 23% en
base seca segons les unitats de mesura.

Figura 1: Diferència entre base humida i base seca (AfibCTFC)

Per evaporar l’aigua de les parets de la cèl·lula
s’han de donar casos de baixa humitat relativa o
assecat forçat amb aire calent. Quan s’evapora
l’aigua que dóna forma a la fusta es produeixen
deformacions com esquerdes o desviaments,
i quan les condicions canvien i augmenta la
humitat relativa, la fusta reabsorbeix l’aigua
fins altre cop al punt de saturació de la fibra.
Aquestes oscil·lacions s’anomenen humitat
d’equilibri higroscòpic.
Les espècies mostren comportaments
diferents a la pèrdua d’humitat. El contingut
d’humitat del duramen de la fusta de conífera
acabada de tallar és del 35% i el de l’albeca
és del 55%. En canvi aquestes diferències són
menors en fustes de frondoses i en el cas de
l’àlber, la humitat del duramen és superior al de
l’albeca segons la norma UNE-EN 14778:2013.
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Control d’humitat. Humidímetres de
fusta en roll.
Els humidímetres que existeixen per a
fusta en roll són els higròmetres elèctrics
de resistència, i el que mesuren és la
dificultat o facilitat de la conductivitat
elèctrica a través de l’aigua de la
fusta. S’insereixen les dues agulles a
una determinada distància, s’escull
l’espècie que es mesura i es registra
la temperatura ambiental; finalment
s’obté un valor de conductivitat que al
moment es transforma en lectura de la
humitat.
Segons els diferents fabricants, els
rangs de lectura van des del 5% al
55% en base seca o del 10% al 60%
d’humitat en base humida.
Els higròmetres sempre han estat emprats, principalment,
per fusta d’ús estructural i és per això que es descriu
el seu ús en la norma UNE-EN 13183-2 de “Contenido
de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2:
Estimación por el método de la resistencia eléctrica”.
El punt de mesura, per una peça de fusta serrada, és
consensuat a 30 centímetres des d’un extrem del tauló,
i a 0,3 vegades l’amplada d’aquest, inserint les punxes a
una profunditat de mínim 0,3 vegades el gruix del tauló.
S’ha de prendre la mesura en les parts del tauló on no hi
ha fusta resinosa, ni escorça, ni nusos o bosses de resina.
La direcció de com clavar les punxes, si en la mateixa
direcció de la fibra o en perpendicular, ho especifica el
fabricant de l’humidímetre.
D’acord amb l’estudi Estimation of the moisture content
by the electrical resistance method according to EN
13183-2 (Cost E53, 2010), el rang d’humitat òptim de
mesura es troba entre el 7%-30%. A la figura 2 es pot
comprovar que en humitat baixa la precisió augmenta.

Figura 2: Resistència elèctrica en funció de la humitat en fusta de pi
(Cost E53, 2010)

Fotografia 1: Control de la pèrdua de pes de fusta en roll en l’estació de
recerca de Mekrijärvi- Finlàndia (revista Silvicultura nº66)

Existeixen altres mètodes pel control de la humitat, com
és el cas de l’evolució de la pèrdua d’humitat mitjançant
la pèrdua de pes (Fotografia 1).
Experiència obtinguda
Al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), des de
l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa, treballem amb
els higròmetres de resistència per a estudiar com utilitzarlos en fusta en roll. L’objectiu és apropar-se als resultats
obtinguts d’humitat segons el mètode d’assecat en estufa
descrit en la norma UNE EN 14774-2:2009.
Com s’ha vist anteriorment, prendre la mesura en les
zones exteriors de la fusta en roll donarà una mesura
esbiaixada de la realitat, ja que són les parts que perden
aigua amb més rapidesa. Com es veu a la figura 3, mesures
a la base o testa donaran sempre valors més baixos que en
zones internes de l’arbre (en aquest cas mesures a 50 cm
de la base de l’arbre).

Figura 3: Humitat segons àrea del tronc on mesurar la humitat (AFIBCTFC per a Comsa Emte Medio Ambiente (2013) no publicat).
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Cal considerar que tallar l’arbre per fer la mesura, a
banda de representar un cost, té la conseqüència que la
mesura serà axial al tronc i per tant en direcció als vasos
conductors de la fusta, fet que difereix de les mesures
tradicionals per a fusta de tauler.
L’alçada de l’arbre on fer el tall depèn de factors com el
diàmetre, l’espècie i el temps d’emmagatzematge, entre
altres. Segons la normativa UNE EN 14778:2013 s’han
de fer un mínim de 3 talls per arbre. En principi la norma
està escrita per mesurar la humitat en rodanxes o discs
agafats en aquests talls i mesurar la pèrdua d’humitat
directament en aquests o en les serradures obtingudes,
segons el mètode tradicional d’assecat en estufa. Però
sembla clar que cal buscar un equilibri entre la mesura
a la base i a la meitat del tronc on teòricament la fusta
serà més humida. Un quart o un terç de l’alçada total de
l’arbre semblen a priori bons punts on prendre la mesura.
Tanmateix s’ha realitzat un estudi per tal de decidir
a quin punt de la circumferència fer la mesura, si més
cap al centre o més a l’exterior. L’estudi amb 48 arbres
ha consistit en 3 mesures a cada arbre a 1/6 part, a 2/3
parts i a la meitat (1/2 part) del diàmetre i el resultat
obtingut indica que la mitjana de les mesures no mostra
diferències significatives amb el valor obtingut a 2/3 parts
del diàmetre (CTFC per a Comsa Emte Medio Ambiente,
2013, no publicat) com es veu a la fotografia 2.

Fotografia 2: Zona de mesura segons Afib-CTFC. Autor: Afib-CTFC

S’ha observat que les mesures a 2/3 parts del diàmetre
poden divergir una de l’altra si es fan en extrems diferents
del tronc, com a la part superior i inferior del tronc que
porta dies en posició horitzontal. Això pot ser degut al
fet que per l’acció de la gravetat s’acumuli més aigua a
la part inferior. És recomanable realitzar dues mesures
per tronc i fer la mitjana posteriorment.

Per altra banda existeix l’opció de fer la mesura en el
tronc directament en zones en què s’ha pelat l’escorça,
com es veu a la fotografia 3. Aquesta mesura pot ser
totalment vàlida si es considera una lectura parcial que
posteriorment es corregeix per la totalitat de la humitat
de l’arbre.

Fotografia 3: Medició de la humitat al càmbium vascular. Foto AfibCTFC

Finalment doncs, i com a conclusió, s’enumeren algunes
recomanacions per a la mesura amb humidímetres segons
l’experiència assolida fins el moment:
• Com més seca estigui la fusta, més fiabilitat tenen els
resultats (figura 2).
• Esperar a que el valor de lectura de l’humidímetre
s’estabilitzi (entre 5 i 10 segons).
• Mesurar en el tall fet a 50 cm de la base o a 1/4 o 1/3
part de l’alçada de l’arbre.
• Mesurar a 2/3 parts del diàmetre i fer dues mesures per
tronc (inferior i superior).
• Evitar zones d’acumulació d’olis, resines, zones on surt
líquid quan es claven les agulles (fotografia 2).
• Netejar les agulles després de cada mesura amb alcohol
per netejar resines i altres materials.
• Mesurar un mínim de troncs per a obtenir un valor
promig, la variació entre mesures acostuma a ser gran
i un sol valor no és fiable.
• Els humidímetres han de tenir les agulles com més
llargues millor. Humidímetres amb agulles curtes són
més adequats per a taulers.
Altres recomanacions enfocades a un ràpid assecat de la
fusta en roll són:
• Col·locació de troncs transversals a la part inferior de
la pila per augmentar l’aireig i evitar la incorporació
d’humitat del sòl.
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• Col·locació de troncs transversals a mitja alçada per
millorar l’aireig a mitja pila.
• Tapar la part superior de la pila amb plàstic per evitar
la reabsorció d’aigua en cas de pluja o neu.
Agraïments
En el marc de les accions pilot del projecte Proforbiomed
sobre traçabilitat de la fusta en roll per a biomassa i
proves de diferents mètodes d’extracció de biomassa
dels boscos catalans, 1.4 i 1.3 del WorkPackage 4
respectivament, s’ha pogut acumular experiència en l’ús
dels humidímetres i la determinació de la humitat de la
biomassa.
Normes de referència
• UNE-EN 14774-2:2009 de Biocombustibles sólidos.
Determinación del contenido de humedad. Método
de secado en estufa. Parte 2: Humedad total. Método
simplifacado.
• UNE EN 14778:2013 de Biocombustibles sólidos.
Muestreo.
• UNE-EN 13183-2 de Contenido de humedad de una
pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el
método de la resistencia eléctrica.

Bibliografia
• AFIB-CTFC:
				
		http://afib.ctfc.cat/taules-dequivalencies.
• Bes Bollmann. www.bes-bollmann.nl. > ComboGB.
Consultat el 26/05/2014. Estimation of the moisture
content by the electrical resistance method
according to EN 13183-2 Dried Timber – how to
specify correctly. Version 1.0. Cost E53 2010.
• López, I. i Codina, M. 2010. Estudio de las
características de la astilla forestal y buenas
prácticas para su aplicación energética. Proyecto
Intrader. DL: L-573-2010.
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una espècie mediterrània

amb una fusta molt preuada

E

l noguer comú, Juglans regia L., és
una espècie àmpliament present en
el nostre territori; se la considera naturalitzada a la Península Ibèrica on la seva
expansió es remunta a l’últim període glacial.
Actualment s’estén pel nord peninsular en els
pisos montans inferiors mentre que al sud ascendeix als superiors. En condicions naturals
apareix dispersa o formant petits grups d’arbres, sempre propera a cursos d’aigua superficials o subsuperficials, en marges de camps de
cultiu o plantada a la vora d’antigues masies i
edificacions rurals (Fotografia 1).

Fotografia 1. Tres exemplars de Juglans regia vorejant un
camp de cultiu a la Vall de Bianya.

Dintre de l’àrea mediterrània és força comú
trobar-la quan els recursos hídrics no són un
limitant, tot i que alguns materials també es
desenvolupen en zones amb restriccions hídriques considerables (zones meridionals amb
precipitacions mitjanes anuals inferiors als
500 mm). Se la considera una espècie “plàstica” ja que habita en multitud d’ecologies.
La importància econòmica actual de l’espècie radica principalment en la seva rendibilitat
com a cultiu fruiter, i la producció de nou ha
estat la característica per la qual s’ha vingut
seleccionant des de l’antiguitat. Ara bé, l’alt
valor de la fusta, molt preuada en treballs de
fusteria fina i ebenisteria, ha estat també tradicionalment reconegut (Fotografia 2).
ESPÈCIE MULTIFUNCIONAL
Tot sovint es parla de noguers venuts a preus
exorbitants gràcies a les seves singularitats,
freqüentment són arbres de certa edat, sans i

amb un canó ben desenvolupat als que s’atribueix una particular bellesa i qualitat de la
fusta. Aquest és un dels motius pels quals una
part important dels millors exemplars s’hagin
explotat indiscriminadament. Aquesta història, repetida a tota Europa Occidental durant
el segle passat, ens porta fins a l’actual escassetat crònica de fusta de noguer, amb una
preocupant reducció de peus d’una espècie
enriquidora de la diversitat de la vegetació
que envolta als nostres rius i que és font d’aliment de la fauna.
El fet que el noguer pugui ocupar espais
oberts, sigui un arbre amb un arrelament profund, produeixi fruits, les nous, de gran interès alimentari tant per la fauna com per les
persones, i a part sigui explotable per fusta,
el fa una espècie única en relació al balanç
productiu/mediambiental.
L’explotació d’aquestes qualitats ha donat
lloc en els últims 50 anys a plantacions regulars per a producció de fruita, i més recentment
a les primeres plantacions per a producció de
fusta. No obstant, aquesta espècie també pot
jugar un paper protector, o inclús ornamental
i/o paisatgístic, en la restauració de riberes i
altres espais naturals amb caducifolis.

Fotografia 2. Fusta serrada procedent d’individus silvestres
preparada per a transformar (Grupo Sierolam - Astúries)

Antoni Vilanova
Neus Aletà
IRTA – Torre
Marimon
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UNA ÀMPLIA DIVERSITAT GENÈTICA
Un dels primers objectius que a principis dels
anys 90 es va plantejar des de l’IRTA fou el de
quantificar la diversitat genètica de l’espècie
dintre de la Península Ibèrica. Aquest treball
havia de permetre conèixer el marge de selecció
futura d’arbres amb bones característiques
fruiteres i forestals. Aquesta tasca va consistir
en recollir part dels recursos genètics de
l’espècie en bancs de germoplasma (col·leccions
d’arbres de llavor i empeltats) i en assaigs de
comportament en diferents ambients. Després
d’aquest període, les activitats s’han centrat en
avaluar diversos trets adaptatius i productius,
tots ells relacionats amb la producció de
fusta. S’ha pogut constatar que moltes de
les poblacions peninsulars estan adaptades a
ecologies diverses i per tant tenen diferents
respostes fenològiques, de creixement,
d’eficiència a l’ús de l’aigua, de tolerància a les
baixes temperatures, de resistència a malalties
i d’arquitectura de l’arbre.
Pel que fa a la fusta, s’està en la primera
fase d’avaluació i l’objectiu ha consistit en
determinar la variabilitat de la seva densitat i
el color. La densitat o pes específic, propietat
relacionada entre d’altres amb la duresa i
l’estabilitat dimensional, va ser avaluada sobre
testimonis extrets del tronc de 340 arbres de
10 anys d’edat procedents de quatre poblacions
peninsulars (Figura 1). En els resultats obtinguts
es va observar una clara variabilitat. Les màximes
diferències obtingudes entre arbres foren al
voltant de 100 kg/m3. Cal afegir, a més, que
l’heredabilitat d’aquest caràcter i la correlació
genètica amb el creixement foren altes, de
manera que arbres amb més creixement també
generen fusta més densa (resultat contrari a
estudis realitzats amb coníferes).

Figura 1. Densitat de la fusta en estat anhidre avaluada
sobre arbres procedents de 4 poblacions peninsulars de
noguer comú (J. regia). Cada punt representa un arbre.

El color de la fusta, avaluat en un assaig amb
altres espècies, fou marcadament més clar que
l’obtingut amb materials híbrids de noguer
o amb Juglans nigra. A diferència d’aquests
últims, no es va observar visualment cap procés
de ‘duraminització’ (almenys fins als 12-15 anys
d’edat). Des d’un punt de vista d’acabat final del
producte i considerant els avenços actuals en
la modificació industrial de la coloració (i altres
propietats) de la fusta, l’absència de coloració
produïda pel duramen es podria veure com un
avantatge ja que és més viable enfosquir una
fusta homogènia i clara que una fusta en part
fosca i en part clara (Fotografies 3 i 4). En el
mateix assaig en el que s’avaluaven diferents
règims hídrics, s’observà també com dotacions
d’aigua superiors en els mesos d’estiu (juliol i
agost), via reg o per estius plujosos, afavorien
la formació d‘anells lleugerament més foscos i
per tant una fusta amb “aigües” més visibles.
Aquestes són tan sols conclusions preliminars
que s’aniran ampliant/confirmant amb els
resultats dels assaigs actualment en marxa.

Fotografies 3 i 4. Discs de noguer comú (J. regia) i noguer
americà (J. nigra) desenvolupats en un assaig amb les
mateixes condicions. En el primer s’aprecia la coloració
clara i homogènia de la fusta i en el segon la coloració més
fosca en el centre (sobre el 30%) i més clara a la perifèria
(sobre el 70%).

IMPORTÀNCIA DE L’ADAPTACIÓ I LA SELECCIÓ
Un pas fonamental en la selecció del material
vegetal adient a cada plantació obliga a
l’establiment previ de xarxes d’assaigs en les que
es pugui avaluar com es desenvolupen diferents
materials en diferents ambients o ecologies
(el que es coneix com assaigs de Genotip x
Ambient). Per aquesta raó, l’any 2008 es van
establir 6 assaigs a la zona nord peninsular entre
diferents instituts de recerca (CTFC de Solsona,
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DIEF de Valonsadero, SERIDA d’Astúries, CINAM
de Galicia, GAVRN de Navarra i IRTA de Caldes
de Montbui) amb materials que a priori, en fase
juvenil, eren interessants per a la producció de
fusta. Les diferències entre tres assaigs avaluats
foren molt marcades (Figura 2): l’assaig de
Caldes de Montbui (Barcelona), el de major
creixement, es troba en una àrea costanera a
200 msnm., sobre terrenys agrícoles i amb reg de
suport, mentre que els assaigs de Cangas de Onís
(Astúries, 440 msnm) i de Palmerola (Girona,
1065 msnm), de menys creixement, es troben
sobre terreny forestal i no reben suport hídric
més enllà de la pluviometria pròpia del lloc. En
el cas de Palmerola cal afegir que estaríem en
una estació molt al límit d’altitud pel que fa
als requeriments generals de qualsevol espècie
de noguer, i en la que els danys per gelades
serien recurrents. Els materials de llavor de J.
regia preseleccionats per l’IRTA, originaris de
Tarragona i Pontevedra, tret d’alguna excepció,
mostraren un comportament productiu similar
i comparable al de les progènies híbrides que
s’utilitzen freqüentment en la majoria de
plantacions comercials. En el cas concret de
Caldes de Montbui, que podria representar una
estació de bona qualitat, el comportament fou
excel·lent inclús pel que fa a l’arquitectura del
canó.
Aquests resultats ens porten a afirmar que
es tracta d’una espècie que ben seleccionada
pot competir amb les progènies híbrides,
especialment en estacions de bona qualitat
amb un estudi previ, imprescindible, d’encaix
vegetatiu per tal d’evitar principalment els danys
per gelades.
MATERIALS DISPONIBLES
La selecció del material vegetal s’ha de formular
en funció de l’objectiu de la plantació. Existeix
un ampli coneixement i experiències reals sobre
l’ús de varietats fruiteres quan el que es pretén
és obtenir nous més enllà de produccions a
nivell particular, és a dir, a escala comercial.
En canvi, si l’objectiu se centra en produir
fusta el ventall de possibilitats s’estreny. No
obstant, la disponibilitat de materials d’aquesta
espècie amb certes garanties adaptatives i
productives és cada cop més àmplia, si es
considera que fa poc més de 5 anys només es
disposava de materials forans procedents de
França i Itàlia que no s’havien provat mai en
les nostres condicions ecològiques. Actualment,
les iniciatives de recerca engegades per l’IRTA

Figura 2. Altura total mitjana de diferents materials avaluats en 3 assaigs de
comportament forestal.

i traslladades a la pràctica comercial per part
de Forestal Catalana, permeten disposar del
primer hort llavorer de categoria “qualificada”
de tota Europa amb materials seleccionats
explícitament per a la producció de fusta, i a més
algunes de les progènies anteriorment citades
estan en fase molt avançada de registre per a
la seva posterior comercialització (Fotografia
5). Ara per ara, l’avantatge de tots aquests
materials rau en la informació que es té sobre el
seu potencial adaptatiu i productiu a condicions
ecològiques particulars, fet que permet escollir i
encaixar el planter a les característiques del lloc
de plantació.

Fotografia 5. Estat de l’assaig de progènies de Caldes de
Montbui (Torre Marimon) als 4 anys d’edat.

Si l’objectiu, per altra banda, és de tipus
“protector” com podria ser una restauració
d’una àrea natural degradada, es considera
que per preservar l’amplitud genètica inherent
al lloc seria més aconsellable escollir materials
d’origen local sense selecció fenotípica prèvia, per
exemple, llavors de fonts llavoreres. Actualment,
aquests materials estan disponibles i registrats
en moltes CCAA però cap d’ells a Catalunya,
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motiu pel qual tindria sentit delimitar alguna
d’aquestes fonts dintre del nostre territori per
a poder-ne fer ús respectant la mobilitat del
material dintre de les regions de procedència
definides.
MODELS DE GESTIÓ
La producció de fusta en plantació passa
inevitablement per l’elecció d’un bon material
de partida tant a nivell genètic com de
qualitat de la planta. No obstant, en el mateix
grau d’importància es fa necessària una
silvicultura específica d’afavoriment, formació
i desenvolupament de l’arbre. Entenem que les
expectatives són les de produir una fusta d’alt
valor comercial, però no s’ha d’oblidar que
aquest valor està lligat als costos productius.
Ara bé, el model de gestió més adequat variarà
en funció de la capacitat productiva del lloc
on plantar, és a dir, la qualitat d’estació, i del
coneixement tècnic i recursos o infraestructures
disponibles del silvicultor.
Un model de gestió en plantació pura seria
adequat en el cas d’una estació de qualitat
mitjana en la que el terra, entès com el balanç
sòl/aigua, no pugui suportar més d’una espècie.
El noguer comú clarament tolera la llum però
no és una espècie pionera, condició que fa
necessària qualsevol tècnica de reducció de la
competència herbàcia i/o arbustiva. A més a més,
en aquestes condicions i després d’assegurar-ne
l’establiment, una poda de formació equilibrada
de l’arbre és fonamental en una espècie amb
una ramificació gruixuda per se, afavorida en
aquest cas per l’absència de cobertura lateral.
Aquest tipus de plantejament basat en el control
de la competència i en una poda repetida, forta
però equilibrada, seria assimilable a un model
agroforestal, en el que es combinaria un cultiu
extensiu de cereal o lleguminosa amb línies de
noguers (model ja utilitzat a Centre-Europa).
En canvi, si les condicions d’estació són
adequades, zones irrigades o amb bona
pluviometria primaveral, pot pensar-se en un
model de plantació mixta amb combinació de
diferents espècies amb produccions variades
y complementàries en el temps. Això implica
certa complexitat, és un model que s’ha
d’adaptar a cada situació i en el que es necessita
d’una planificació i coneixement acurats
sobre el desenvolupament de les espècies a
combinar. Exemples d’espècies amb una bona
complementació amb el noguer comú serien els

pollancres, els freixes i els avellaners (Fotografia
6). Si el model escollit funciona, els avantatges
sobre la fusta de noguer són evidents: mida
reduïda de la ramificació i per tant dels defectes,
major rectitud i longitud del canó, i a més, pel
fet de combinar espècies, elevada rendibilitat
per superfície i major grau de resiliència del
sistema enfront a factors biòtics i abiòtics.

Fotografia 6. Assaig de plantació mixta amb noguer (J.
regia) acompanyat d’avellaner (Corylus avellana) i freixe
(Fraxinus excelsior) als 3 anys d’edat a Caldes de Montbui
(Torre Marimon).

Tot i aquestes consideracions, el model
més predominant fins ara ha estat el de les
plantacions pures, probablement degut a una
barreja de factors amb un clar predomini de
les pràctiques agrícoles sobre les forestals:
aforestació majoritàriament de terres agràries
i desconeixement de les avantatges de les
interaccions/sinèrgies entre espècies.
Hi ha encara doncs camí per recórrer per
poder desenvolupar els models més adients a
cada condició de plantació, però el primer pas
ja està donat amb l’existència de materials de
J. regia exclusivament seleccionats per les seves
característiques forestals.
REFERÈNCIES
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Disponibilitat de

planter de pollancre
per a les plantacions

L

2014-2015

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 clons de pollancre utilitzats
i evitar en la mesura del possible les grans
extensions monoclonals. Un altre aspecte
molt important és el d’adaptar el clon escollit
per la plantació a les característiques dels
terrenys a plantar (tipus de sòl, disponibilitats
d’aigua i de nutrients) a fi i efecte d’obtenir
els objectius de producció i de rendibilitat
esperats.
En aquest article es vol mostrar la diversitat
en els clons disponibles i alhora permetre una
fàcil i ràpida localització del viver que disposa
del clon seleccionat per a la vostra plantació.

Taula 1. Quantitats totals aproximades
disponibles per cada clon de pollancre
(dades facilitades pels mateixos vivers)

Viveristes
En total a Catalunya hi ha 5 viveristes
registrats en el Registre Oficial de Proveïdors
de Material Vegetal que produeixen planta
de clons de pollancre. Tots ells han respost
l’enquesta sobre les disponibilitats del
material vegetal de pollancre.

D’entre les disponibilitats de clons per a la
producció de fusta de qualitat, els principals
clons utilitzats (més d’un 20%) són: el clon
MC amb un 38,4% i el clon Triplo amb
un 28,5% de l’oferta. En el segon grup de
clons en importància (entre el 5 i el 20%) hi
trobem el I-214 amb un 14,9% i el Canadà
Blanc amb un 6,5%. La resta de clons estan
per sota del 5% i en el següent ordre: TR56/75 (4%), Columbia river (3%), el Raspalje
(2.6%) i el Guardi (2%).

Disponibilitats per a la campanya 20142015
Els viveristes registrats proposen un total de 8
clons de pollancre per a la producció de fusta
de qualitat. La disponibilitat total de plantes
dels diferents clons que hi ha disponibles pel
conjunt dels viveristes és de 49.750 plantes
per a producció de fusta de qualitat, fet que
representa una disminució del 10% respecte
l’oferta de l’any passat. Pel que fa als clons
per a producció de biomassa, enguany no
hi ha producció d’estaques. Aquestes dades
ratifiquen la tendència al canvi de cultiu que
estan patint moltes superfícies on fins ara hi
havia plantacions de pollancre, i a l’aturada
que han patit les plantacions de conreus
energètics degut a la manca de rendibilitat
de totes dues produccions.

CLONS PER A PRODUCCIÓ DE
FUSTA DE QUALITAT
Clon

Unitats disponibles

MC

19.100

I-214

7.400

Guardi

1.000

Columbia river

1.500

Canadà Blanc

3.250

Triplo

14.200

Raspalje

1.300

TR-56/75

2.000

Luisa Avanzo, Beaupré,
Unal, Agathe, Viriato

Disponibilitat segons
comanda

Taula 2. Rànking dels clons més produïts
per a la campanya 2014-2015 (dades
facilitades pels mateixos vivers)
Any 2014-2015

%

MC

38.4

Triplo

28.5

I-214

14.9

Canadà Blanc

6.5

TR56/75

4

Columbia river

3

Raspalje

2.6

Guardi

2

Josep M. Tusell i
Armengol
Enginyer de Forests
Responsable Tècnic
del CFC
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Taula 3. Evolució dels clons més utilitzats en els darrers cinc anys (Font: DAAM. Control
de material vegetal)
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
MC
MC
I-214
MC
I-214
I-214
MC
I-214
Beaupré
Triplo
Triplo
Triplo
Canadà Blanc
Beaupré
Canadà Blanc Canadà Blanc
Triplo
Canadà Blanc
Raspalje
TR-56/75
TR-56/75
Raspalje
Guardi
Raspalje
Guardi
Flevo
TR-56/75
Guardi
Raspalje
Guardi
Viriato
Luisa Avanzo
Flevo
Viriato
Unal
Unal
Luisa Avanzo
Unal
Flevo
Beaupré
Unal
Agathe
Luisa Avanzo
Flevo
Agathe
TR-56/75
Agathe
Agathe
Columbia River Luisa Avanzo
Beaupré
--Lux
Lux
Bordils
Viriato
Columbia River
--A4A
---

Any 2013
MC
Triplo
I-214
Canadà Blanc
TR-56/75
Luisa Avanzo
Raspalje
Guardi
Unal
Viriato=Beaupré=Agathe
---

Any 2014
MC
Triplo
I-214
Canadà Blanc
Guardi
Raspalje
Luisa Avanzo
TR-56/75
Viriato
Agathe
Beaupré
Unal
---

On podeu trobar els diferents clons per a la campanya 2014-2015?
A la següent taula us adjuntem la llista dels viveristes que han respost a l’enquesta i els clons que tenen disponibles.
Viverista
Comarca
Ubicació
Adreça
Telèfon

Clons
disponibles per
a la producció
de fusta

MC
I-214
Luisa Avanzo
Beaupré
Canadà Blanc
Triplo
Raspalje
TR-56/75
Guardi
Unal
Agathe
Viriato
Columbia river

Estevenet
Gironès
Bordils
Camí del Pla, 9
972 490 010
X
X

Mola*
Noguera
La Sentiu de Sió
C/ Riu Sió, 10
630 566 761

Prats
Noguera
Montgai
Av. Pare Mirats, 22
973 430 063
X
X
X
X

X
X
X

* enguany no han tingut producció

Biomasa certificada PEFC
GARANTÍA DE TRAZABILIDAD
Y ORIGEN SOSTENIBLE

X
X
X
X
X
X
X

Carreras
Selva
Sils
C/ Mallorquines, 75
972 853 341
X

Mercadal
Baix Empordà
Verges
C/ Girona, 43
972 780 247
X

X
X

X

X
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Noves tecnologies

en maquinària lleugera

I

gual que en altres sectors, l’evolució
de la tecnologia també s’ha notat
en la petita maquinària lleugera
forestal. Encara que l’essència de les
màquines continua sent la mateixa de
sempre, hi ha una sèrie de millores que,
com per exemple en els cotxes, fa canviar
enormement l’experiència de portar una
màquina antiga a una de moderna.
Durant molts anys els canvis tecnològics
han anat encaminats a millorar la seguretat
de l’usuari, millorar la relació entre el pes
i la potència, reduir les vibracions, facilitar
l’engegada i, en general, dotar-se de
mecanismes per treballar més còmodament
amb la màquina. Actualment, la maquinària,
un cop arribats a límits de l’evolució en
els aspectes bàsics, explora camins com
l’electrònica, la reducció del consum de
combustible o nous materials, així com
també l’expansió de les màquines de bateria.
En aquest article es vol explicar algunes
característiques i consideracions de les
noves tecnologies. I no estem parlant pas de
futur, ja que la majoria es troben aplicades
a les màquines que trobem actualment a les
prestatgeries dels distribuïdors.
Motors de baix consum
Degut a les exigents normatives de reducció
de contaminació dels motors de dos temps,
els fabricants han hagut d’inventar diferents
sistemes per reduir la quantitat de gasos
sense cremar que usualment s’escapen en
un motor de dos temps convencional. Per
complir provisionalment les normatives,
alguns fabricants incorporen catalitzadors als
tubs d’escapament i ajusten els carburadors
amb uns topalls no manipulables. Aquestes
mesures poden ser útils cert temps fins
adoptar sistemes millors, ja que en part
perjudiquen la potència final del motor i
el tornen més sensible a embussaments,
tant de sortida de gasos com en el sistema
d’admissió.

Els sistemes més avançats reben diferents
noms segons el fabricant. Existeixen
sistemes 2-Mix de Stihl, X-torq de
Husqvarna o CleanPower de Jonsered.
En termes generals, consisteixen en
crear una capa d’aire net entre els gasos
d’entrada i sortida a dins el cilindre i així
evitar que s’escapin gasos sense cremar,
que són els més contaminants. Aquests
sistemes permeten contaminar fins a un
60% menys i reduir el consum en un 20%
aproximadament.

Esquema de
funcionament
de
motor
2-MIX de baix
consum

Aquests nous sistemes també han anat
evolucionant en si mateixos, essent al
començament més voluminosos i sofisticats.
Com en totes les noves incorporacions
tecnològiques, amb el temps s’han anat
polint alguns aspectes com la
simplicitat dels mecanismes
i palanques de regulació i
s’han anat desenvolupant
carburadors més compactes.
Gestió electrònica
Fa ja bastants anys que
hi ha esteses les bobines
anomenades “electròniques”.
Aquestes incorporen dins la
mateixa peça sistemes que,
a part de generar la corrent
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d’encesa, poden incidir intel·ligentment en
el moment de generar corrent i en limitar
les revolucions màximes del motor per evitar
sobreescalfaments.
La novetat la trobem en els sistemes que
compenetren l’encesa de la bobina amb
la regulació del carburador, i així millorar
l’eficiència i sobretot l’ajustament automàtic
de d’entrada de combustible. També hi ha
diferents noms segons la marca, així Stihl
ho anomena M-Tronic i Husqvarna en diu
AutoTune. El mètode consisteix en dotar el
carburador d’una electrovàlvula accionada per
la bobina, i així actuar sobre la gasolina que
entra al motor en funció de les revolucions,
la resistència del treball i la quantitat d’aire
que entra. D’aquesta manera la màquina
s’ajusta sola en funció de les necessitats de
cada moment, inclús quan canviem d’altura,
i s’adapta a les adversitats com per exemple
quan tenim el filtre d’aire brut.
Encara que al començament aquests canvis
puguin causar certa prudència a l’usuari,
amb aquest sistema qui surt més beneficiat
és qui porta la màquina, ja que no cal tenir
coneixements de carburació, doncs el motor
s’ajusta sol.
La gestió electrònica pot semblar un sistema
molt sofisticat, però realment és un preludi
del que vindrà: el sistema d’injecció directa.
En aquests moments al mercat ja existeix un
motor amb aquesta tecnologia (talladora de
disc Stihl TS500i) i quasi bé segur que en un
futur apareixeran motoserres que substituiran
el carburador per un injector que calculi i
subministri el combustible amb més exactitud
i rapidesa.

‘Components del sistema de gestió electrònica M-Tronic’

Màquines amb acumulador
Encara que actualment el percentatge de
màquines de bateria sigui molt petit respecte
el total, el cert és que en un futur no molt
llunyà estan destinades a substituir en gran
part les màquines de combustió interna. No
estem parlant de màquines amb bateries
pesades, que s’esgoten, que van perdent força
mentre es treballa i acaben amb una vida útil
reduïda. Avui en dia podem trobar màquines
d’acumulador lleugeres, amb diferents
capacitats i per usos intensos.
Com en tots els productes hi ha diferents
categories que en destrien la qualitat. En
termes generals les de poc voltatge (12, 14,
18 volts) solen tenir menys potència i una vida
inferior a les de més voltatge (36, 48 volts). La
duració de la càrrega ja depèn de l’amperatge
propi de la bateria i també varia molt en
funció de la potència absorbida per cada
tipus de màquina. Un bufador, per exemple,
consumeix molt més que una motoserra o un
tallatanques.
Les bateries que s’estan estenent més a
nivell professional són les de ió-liti. Presenten
un pes molt reduït, permeten molts cicles
de càrregues i descàrregues i mantenen la
potència constant al llarg de la utilització
d’una càrrega. També es poden trobar
màquines amb bateries de Ni-Mh (níquel i
hidrur metàl·lic) que també presenten molt
bons rendiments i durabilitat, tot i que poden
perdre vida útil per períodes llargs en desús o
emmagatzematges en temperatures per sota
zero graus.
Si estem acostumats a utilitzar màquines
amb motor de benzina, segurament haurem
d’adaptar els hàbits de treball al nou sistema.
Primer de tot cal tenir present que la
inversió inicial pot ser més alta amb el sistema
d’acumulador, però que el cost posterior
és molt inferior. Carregar una bateria pot
costar menys d’un cèntim i ens estalviem
manteniment, reparacions i accessoris com
l’oli de mescla.
Nous materials
La primera expansió de la maquinària
lleugera va tenir com a reptes reduir el pes
de les màquines i millorar les resistències dels
materials més utilitzats: l’acer i l’alumini.
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Propotip de motoserra amb components de fibra de carboni per alleugerir el pes

Al començament es produïen avaries per
trencament de materials que avui dia serien
rara avis.
En una posterior expansió es van introduir el
magnesi i els materials sintètics. El magnesi,
degut a la seva lleugeresa i poca porositat, es
popularitzà per produir carters i peces resistents
i lleugeres, sobretot en màquines professionals.
Els materials sintètics també han tingut la seva
evolució millorant la resistència al trencament
i aguantant cada cop més alts nivells de calor.
Avui en dia, a part dels materials més
tradicionals, també s’utilitzen cada cop
més microcomponents electrònics i metalls
especials, com per exemple per a la fabricació
de bateries. També la fibra de carboni
representa un material resistent i
lleuger utilitzat cada cop més per
fabricar peces, ja que en algunes
aplicacions pot pesar fins a la meitat
que l’alumini.
Equipament dels tallers
Tots aquests canvis no afecten només als
usuaris, sinó que els tallers tradicionals
també s’han de transformar en serveis
tècnics actualitzats, tant en formació
com en equipament. Moltes de les
noves tecnologies venen associades
a softwares que ajuden a la presa i
gestió de dades que són útils per al
manteniment i reparació.
La connexió de sistemes informàtics
amb la maquinària pot semblar una
limitació a priori, però és una evolució
natural de molts sectors tecnològics.
Encara que no siguin infalibles,
acompanyen els nous avenços per
optimitzar-ne l’ús, detectar anomalies,

ajustar els motors i sobretot tenir la informació
perquè durant la vida útil de la màquina,
l’usuari i el distribuïdor de maquinària puguin
actuar amb conseqüència i consonància a l’ús
de la màquina.
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Els núvols

ls núvols es formen pel refredament
de l’aire. Això provoca la condensació
del vapor d’aigua, invisible, en gotetes
o partícules de gel visibles. Les partícules són
tan petites que les sostenen en l’aire corrents
verticals lleus.
Les diferències entre formacions de núvols es
deuen, en part, a les diferents temperatures de
condensació. Quan es produeix a temperatures
inferiors a la de congelació, els núvols solen
estar formats per cristalls de gel; però, les que
es formen en aire més càlid solen contenir
gotetes d’aigua.
El
moviment
d’aire
associat
al
desenvolupament dels núvols també afecta a la
seva formació. Els núvols que es creen en aire en
repòs tendeixen a aparèixer en capes o estrats,
mentre que els que es formen entre vents o aire
amb forts corrents verticals presenten un gran
desenvolupament vertical.
En funció de les causes que facin ascendir la
massa d’aire podrem parlar de diferents tipus
de núvols:
- Núvols convectius: produïts per la inestabilitat
atmosfèrica, que dóna lloc a molts corrents
d’aire ascendents o descendents.
- Núvols orogràfics: Quan bufa el vent cap a la
vessant d’una muntanya, l’aire es veu forçat
a pujar. Si l’aire té prou humitat per a que,
en arribar al cim, agafi el punt de rosada hi
haurà formació de núvols.
- Núvols frontals: sempre que es trobin dues
masses d’aire de diferent temperatura, una
relativament freda i l’altre relativament
templada.
Hi ha diversos tipus de núvols, que podem
classificar en tres grups en funció de la seva
alçada i forma: núvols alts, núvols mitjans i
núvols baixos.

Núvols alts
Cirrus: Són núvols blancs, transparents
i sense ombres internes que presenten un
aspecte de filaments llargs i prims. Aquests
filaments poden presentar una distribució
regular en forma de línies paral·leles, ja siguin
rectes o sinuoses. Ocasionalment els filaments
tenen una forma embolicada. L’aparença
general és com si el cel hagués estat cobert
a cops de brotxa. Quan els cirrus envaeixen el
cel pot estimar-se que en les pròximes 24 h. hi
haurà un canvi brusc del temps; amb descens
de la temperatura.
Cirrocúmuls: Formen una capa gairebé
contínua que presenta l’aspecte d’una
superfície amb arrugues fines i formes
arrodonides com petits flocs de cotó. Aquests
núvols són totalment blancs i no presenten
ombres. Quan el cel està cobert de cirrocúmuls
sol dir-se que està adotzenat. Els cirrocúmuls
sovint apareixen al costat dels Cirrus i solen
indicar un canvi en l’estat del temps en les
pròximes 12 h. Aquest tipus de núvols sol
precedir les tempestes.
Cirrostrats: Tenen l’aparença d’un vel,
sent difícil distingir detalls d’estructura i
presentant ocasionalment un estriat llarg i
ample. Les seves vores tenen límits definits i
regulars. Aquest tipus de núvols sol produir un
halo al cel al voltant del Sol o de la Lluna. Els
Cirrostrats solen succeir als Cirrus i preludien
l’arribada d’un canvi de temps.
Núvols mitjans
Altocúmuls: Formats per una capa o grup
de petits núvols amb forma globular o plana.
Semblen flocs de mida mitjana i estructura
irregular, amb ombres entre els flocs. Presenten
ondulacions o estries amples a la part inferior.
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Els Altocúmuls solen precedir al mal temps produït per
pluges o tempestes.
Altostrats: Capes primes de núvols uniformes formant
un vel fibrós o estriat de color gris o blavós; també hi ha
algunes zones amb capes de núvols més densos. En la
majoria dels casos és possible visualitzar el sol a través de
la capa de núvols. Els altostratus generalment presagien
pluja fina i pertinaç amb descens de la temperatura.
Núvols baixos
Nimbostrats: Format per una capa de núvols baixos,
densos i sense forma definida. Tenen l’aspecte d’una
capa regular de color gris fosc amb diversos graus
d’opacitat que cobreixen tot el cel. Són núvols de pluja i
constitueixen el nucli central d’una depressió.
Estratocúmuls: Presenten ondulacions àmplies
semblants a cilindres allargats, podent presentar-se com
bancs de gran extensió. Aquests núvols presenten zones
amb diferents intensitats de gris. Els estratocúmulus
poques vegades aporten pluja, excepte quan es
transformen en Nimbostrats.
Estrats: Tenen l’aparença d’un banc de boirina grisenc
sense que es pugui observar una estructura definida o
regular. Presenten taques de diferent grau d’opacitat i
variacions de la coloració grisa. Durant la tardor i hivern
els Estrats poden romandre en el cel durant tot el dia
donant un aspecte trist al cel. Durant la primavera i
principis de l’estiu apareixen durant la matinada
dispersant-se durant el dia, el que indica bon temps.
Núvols de desenvolupament vertical
Cúmuls: Presenten una gran grandària amb un aspecte
massiu i d’ombres molt marcades quan es troben entre el
Sol i l’observador, és a dir, són núvols grisos. Presenten
una base horitzontal i en la part superior protuberàncies
verticals arrodonides que es deformen contínuament,
presentant un aspecte semblant a una coliflor de grans
dimensions. Els Cúmuls corresponen al bon temps quan
hi ha poca humitat ambiental i poc moviment vertical de
l’aire. En el cas d’existir una alta humitat i forts corrents
ascendents, els cúmuls poden adquirir una gran grandària
arribant a originar tempestes i aiguats intensos.
Cumulonimbus: De gran grandària i amb un
desenvolupament vertical molt marcat que sembla que
formin muntanyes de cotó fluix. La part superior pot
tenir la forma d’un fong de grans dimensions; i presenta
una estructura llisa o lleugerament fibrosa on s’observen
diferents intensitats del color gris. Aquests núvols
poden tenir a la part superior cristalls de gel de grans
dimensions. Els Cumulonimbus són els núvols típics
de les tempestes intenses que poden arribar a produir
calamarsa.

Taula 1. Alçada de la base de cadascun dels tipus de núvols.
Grup

Alçada de la base dels
núvols

Tipus de Núvols

Núvols alts

6.000 - 13.000 m

Cirrus
Cirrostrats
Cirrocúmuls

Núvols mitjos

2.000 - 6.000 m

Altocúmuls
Altostrats

Núvols baixos

Superfície - 2.000 m

Nimbostrats
Estrats
Estratocúmuls

Núvols de
desenvolupament
vertical

Fins els 12.000 m

Cúmuls
Cumulonimbus

Figura 1. Tipus de núvols. AGL (Above ground level) fa referència
a l’alçada. L’amidament està en peus (1 peu equival a 0,3048 m;
per tant 6.500 peus equival a uns 2.000 m i 20.000 peus a 6.000 m
aproximadament).

Figura 2. Tipus de núvols alts. Contrail és tradueix com estela de
condensació. Per exemple, el rastre que deixen els avions al cel després
del seu pas.
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Representant del CFC al Consell
de Caça de Catalunya
Com a propietari de la finca del “Pujol de Llentes”, del municipi de Les
Llosses (Ripollès), Josep Sagués és
soci del Consorci Forestal de Catalunya des de l’any 1999 i tresorer de la
“Societat de Caçadors Les Llosses”,
una àrea privada de caça de 9.000
hectàrees. També és el president de
l’ADF “Catllar-Montgrony” del qual
en formen part els municipis de
Campdevànol, Gombrèn, les Llosses
i Ripoll.
Fa aproximadament dos anys i mig
va entrar a formar part, com a vocal,
de la Junta del Consorci, per així poder representar tot el què estigués
relacionat amb la caça i especialment amb els danys a les plantacions d’arbres.

Què és el Consell de Caça de
Catalunya i quina importància
té pels silvicultors - propietaris
forestals?
El Consell de Caça de Catalunya
és un òrgan que està presidit pel
director general de Medi Natural
i Biodiversitat, el sotsdirector
general de Caça i Pesca
Continental, el president de la
Federació Catalana de Caça i els
cinc presidents de les Territorials de
Caça que hi ha a Catalunya. També
hi ha la representació de la Unió
de Pagesos, d’una organització
ecologista, un representant de la
Junta d’Homologació de Trofeus de
Caça i jo, com a representant del
Consorci Forestal de Catalunya.
Aquest Consell de Caça té molta
importància pels silvicultors, ja
que decideix la gestió que s’ha de
portar a terme per a regular que les
poblacions d’espècies cinegètiques
no afectin a la silvicultura.

Quina és la seva tasca i quines són
les prioritats del Consorci dins el
Consell de Caça de Catalunya?
La meva tasca és la d’assistir als
diferents Consells i la prioritat més
urgent del Consorci és intentar
evitar els danys produïts per la
fauna a les plantacions d’arbres.
En el primer Consell de Caça
que vaig assistir (any 2012), vaig
plantejar la possibilitat de concedir
autoritzacions
excepcionals
preventives per evitar o minimitzar
al màxim els danys, sobretot per
a les poblacions del cabirol i del
porc senglar.
En el segon Consell (any 2013),
es va respondre la proposta
efectuada l’any anterior, dient que
estaven totalment d’acord amb
la decisió de les autoritzacions
excepcionals preventives, i que
qualsevol propietari que en el seu
PTGMF tingués planificada una
plantació d’arbres, es posés en

Treballs forestals i agrícoles
Manteniment i construcció de pistes
forestals i infraestructures
Transports
Servei de trituració in situ d’estella de
biomassa
EXCAVACIONS ROSELL S.L.
C/ Castell, 66 - 17401 ARBÚCIES (Girona) Tel. 972 860 536

www.excavacionsrosell.com

Polígon industrial Cal Xic s/n
17401 Arbúcies (Girona)
Tels. 972 860 536 / 972 162 607

www.matfor.cat
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contacte uns mesos abans amb la Societat de
Caçadors, per tal de demanar una autorització
excepcional per a reduir la població de cabirol
i /o senglar.

qual han cedit el dret de caçar, perquè quan
aquesta Societat redacti el Pla de Gestió
Cinegètica, tingui en compte les necessitats de
Gestió Forestal de les nostres finques.

Recentment ha estat aprovada la figura de
l’emergència cinegètica. A què fa referència i
com funciona?
L’emergència cinegètica fa referència a la
possibilitat de controlar la superpoblació
de porc senglar i conill. Es decreta aquesta
emergència quan hi ha una densitat de 8 porcs
senglars per cada 100 hectàrees o bé quan en
els darrers dos anys, els caçadors d’una Area
Privada de Caça (APC) hagin demanat 10
autoritzacions excepcionals.
El protocol que se segueix consta de quatre
actuacions:
- Que la Societat de Caçadors titular de
l’APC pugui organitzar caceres per a reduir la
població.
- Facilitar l’ajut d’altres colles de caçadors
per a organitzar caceres, per a aconseguir
més eficàcia. Aquestes colles han d’estar
consensuades per l’APC i la territorial de la
Federació de Caça on pertanyi.
- Autoritzar esperes individuals nocturnes.
- Autoritzar caçar a la nit i disparar des de
dins d’un vehicle.

Presència de cabirols al Montnegre (autor: Rosendo Castelló)

Si totes aquestes actuacions són insuficients,
els Agents Rurals hauran d’actuar per a
aconseguir els resultats proposats.
Cal que tothom sàpiga que des del Consorci
Forestal de Catalunya ens poden ajudar a
resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir per
danys de fauna salvatge.
Per a finalitzar, cal dir que és molt important
que les propietàries i propietaris de finques
coneguin més la Societat de Caçadors en la

Dr. Xavier Campillo Besses
Geògraf col·legiat núm. 861
Soci núm. 365 de l’Associació Catalana de
Pèrits Judicials i Forenses
tel. 650 372 399
periciacaminera@gmail.com
www.periciacaminera.com

Danys sobre regenerat de pi provocats pel cabirol (autor:
Josep M. Tusell)

