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portants en el conjunt d’administracions públiques 
(2008 -13), amb l’import dedicat a partir del 2014. O 
sigui, a partir de l’inici de la reactivació econòmica, 
de la sortida de la crisi.

Fent-ho així, veiem que la inversió mitja anual per 
transferències corrents, o sigui, l’import que s’aprova 
amb el pressupost ordinari de la Generalitat, cau en 
prop d’un 60% fins a situar-se en la xifra de 2,5M€ 
que és el que recullen els pressupostos d’enguany.

Si a més, tenim en compte que, agafant les dades 
de l’Observatori Forestal Català, la superfície fo-
restal privada és de l’ordre del 75% (1,5 milions 
d’hectàrees) del total de la superfície forestal i que 
aproximadament el 66% de la superfície forestal 
és superfície arbrada; arribem a la conclusió que 
la inversió del Govern en la gestió i millora dels 
boscos és aproximadament de 2,5€ per hectàrea. 
O sigui, 2,5€ per una superfície equivalent a un 
bloc de l’eixample.

na dada segurament 
significativa és aga-
far un horitzó rela-

tivament llunyà i comparar 
els diners dedicats des del 
Departament d’Agricultura 
al Centre de la Propietat Fo-
restal per recolzar la gestió i 
millora de finques de titula-
ritat privada durant els anys 
de la darrera crisi econòmica 
que va portar a retallades im-

U

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal  
de Catalunya

A l’hora de valorar aquestes dades, lògicament cal 
tenir molt present les moltes dificultats que traves-
sen el conjunt d’administracions. Ara bé, això no 
treu que des del Consorci Forestal insistim en de-
nunciar la marginalitat crònica del finançament de 
les polítiques forestals. Un problema que tot i l’in-
crement de la consciència social vers la conservació 
del medi i la biodiversitat i tot i els avisos reiterats 
de bombers i professionals dedicats a la prevenció 
i extinció d’incendis que demanen més inversió en 
gestió forestal, ha quedat enquistat a nivell de Go-
vern i sembla que costarà revertir. Aquest problema 
s’agreuja encara més, si cap, pel fet que la rendibilitat 
del bosc ha caigut en picat, mentre que l’ús social 
que en fa la societat en general va en augment, espe-
cialment en aquests temps de pandèmia, recaient la 
conservació d’aquest entorn tan preuat, que tothom 
gaudeix, en els propietaris de forma pràcticament 
exclusiva.

Val la pena posar en valor canvis a nivell d’actitud 
i iniciatives que considerem molt positives i impor-
tants. En la darrera trobada amb la consellera Jordà 
vam abordar tant aquest tema, com la necessitat 
d’incrementar els pocs ajuts que en el seu moment 
es van dedicar per pal·liar l’impacte catastròfic del 
Glòria en finques forestals. Des d’aquí volem agrair 
la comprensió i el compromís de la consellera per 
abordar tant la necessitat d’ajudar als silvicultors 
més afectats pel Glòria, com el desequilibri a nivell 
d’inversió en la millora i conservació de boscos que 
arrossega el seu Departament.

La manca de finançament per les polítiques forestals és 
un problema crònic, sovint denunciada en les nostres 
editorials, i que s’ha anat agreujant des de ja fa anys

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

 Tauler d’avisos
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Dones al món forestal: 
treballant per canviar la inèrcia

Les dones al sector forestal
El paper de la dona a la nostra 
societat ha canviat molt en els 
darrers 20 anys i si bé encara 
no podem parlar d’igualtat real, 
són moltes les dones que ja 
ocupen càrrecs de responsabi-
litat en àmbits tradicionalment 
masculins, com la ciència, la 
política o els negocis. Malgrat 
tot, aquests canvis socials no 
acaben de reflectir-se al món 
forestal.

nes no arriba al 2%. En els cossos de protecció del 
medi natural el percentatge de dones correspon a poc 
més del 13% i en canvi, en l’àmbit tècnic i de recerca 
aquest arriba pràcticament al 37%.

I és que mentre el percentatge de dones bosqueroles, 
agents rurals o d’empreses del sector primari segueix 
essent extremadament baix al nostre país, la presèn-
cia de dones en nivells tècnics de l’administració, en 
entitats i empreses forestals és rellevant i no para de 
créixer. 

Anna Sanitjas

Degana del Col.legi 
d’Enginyers de Forest 
de Catalunya

Des de sempre, la gestió i l’aprofitament dels recursos 
forestals ha estat percebuda com una tasca d’homes, 
quan de fet, el paper de les dones també ha estat i és 
clau per garantir la conservació i l’aprovisionament 
d’aquests béns i recursos naturals pel benestar de la 
societat (FAO, 2013).

En aquest article volem fer una breu anàlisi de l’es-
tat actual del sector en termes d’igualtat de gènere i 
alhora, recollir les principals problemàtiques i alguna 
de les possibles solucions, per tal de disposar a curt 
i mitjà termini d’un sector més igualitari i en conse-
qüència més fort i millor.

Però quin és el percentatge real de dones al 
món forestal?
Aquesta dada és potser la més complexa d’obtenir, ja 
que per una banda els percentatges varien depenent 
del tipus de treball i d’especialitat o titulació, i per 
l’altra, la manca de dades és un problema general del 
propi sector.

Sense pretendre ser una dada exacta sinó una refe-
rència, basant-nos en diverses consultes a empreses 
públiques i privades, administracions i entitats fo-
restals1, trobem que en les tasques més lligades als 
treballs forestals al bosc i a la primera transformació 
dels productes fusters, la representativitat de les do-

  
1Dades obtingudes en la consulta de publicacions oficials, entrevistes a 
membres del Col·legi de Forests i dades publicades en diferents mitjans.

Fotografia 1. Pela de suro tradicional en la qual les dones 
realitzen tasques essencials. (Autor. Arxiu fotogràfic del 
Centre Excursionista de Catalunya).

Si parlem de dones i propietat forestal, prenent com a 
referència el nombre de dones sòcies del CFC, el per-
centatge de propietàries forestals és del 23%. Dada 
que contrasta amb l’escàs número de dones que ha-
bitualment participa en les activitats de l’associació i 
en els òrgans de govern de la mateixa, però sí està en 
sintonia amb la plantilla tècnica de l’entitat.

Des del Col·legi d’Enginyeria de Forests, donat que és 
la realitat que més coneixem, us parlarem més del 
que passa al món tècnic. No obstant, val la pena des-
tacar la gran tasca de totes les dones valentes i pio-
neres que viuen i treballen al bosc i pel bosc i que ens 
obren camí.
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Problemàtiques i possibles solucions
Consideracions prèvies d’àmbit general

La manca d’igualtat de gènere és un problema glo-
bal que hem d’assumir com a societat. La bretxa sa-
larial, el baix percentatge de dones en càrrecs direc-
tius o la violència masclista, entre d’altres, ens fan 
pensar que encara tenim per davant un llarg camí 
per recórrer.

Igualment el repartiment desigual de la càrrega de 
treball entre les dones i els homes en la criança, 
en les cures i en la vida quotidiana, condiciona de 
manera rellevant la vida de moltes dones (Poveda, 
C. 2017). Recents estudis de la Universitat Pompeu 
Fabra mostren com la maternitat penalitza la car-
rera professional de les dones: baixes laborals, re-
duccions de jornada i una menor disponibilitat de 
temps en general, marquen la seva realitat laboral i 
els seus ingressos (Gonzalez, L. 2019).

La coeducació i el repartiment equitatiu de les tas-
ques domèstiques entre homes i dones és part de 
la resposta a aquest problema social. No obstant, 
mentre aquesta nova realitat no s’imposa, les dones 
seguim assumint gran part dels costos de reproduc-
ció i cures de l’espècie.

2Generalitat de Catalunya (Subdireccions generals de Boscos, 
Biodiversitat i Medi Ambient, Cos d’Agents Rurals i Operatiu Bombers), 
Diputacions, CPF, CTFC, CREAF, Forestal Catalana SA, BOSCAT, CFC i 
ELFOCAT.

El sostre de vidre i les quotes
Una de les principals dificultats amb què ens trobem 
les dones al sector forestal és l’anomenat sostre de vi-
dre, entès com la barrera invisible que impedeix a les 
dones amb elevada qualificació accedir i progressar 
en les esferes de presa de decisions i alta responsa-
bilitat.

Si fem una ràpida revisió dels alts càrrecs de gerència 
i direcció, de major responsabilitat i sou, tant d’admi-
nistracions, com de centres de recerca i altres entitats 
catalanes d’àmbit forestal2 només trobem una dona 
en un càrrec de gerència, assolint un ínfim i contun-
dent 6% de representativitat de les dones en aquests 
alts càrrecs del sector.

Sense anar tan amunt, fent el mateix exercici de re-
visió de percentatges de dones en càrrecs intermitjos 
de les mateixes entitats i administracions, la xifra es 
fixa en un 23%.  

Figura 1. Percentatges home/dona, a nivell tècnic, de 
diverses entitats i administracions catalanes. AAPP: Ad-
ministracions públiques. CEFC: Col·legi d’Enginyeria de 
Forests. Font: Elaboració pròpia. Figura 3. Evolució ingressos homes/dones després del 

naixement del seu primer fill. Font: Gonzalez, L. 2019.

Figura 4. Percentatges home/dona dels indicadors de 
conciliació laboral. Font: Institut Català de la Dona 
(2020).

Figura 2. Percentatges homes/dones en diferents àmbits 
del sector. Font: elaboració pròpia.
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Així doncs, en l’àmbit forestal, la representativitat de 
la dona es limita al 23% en càrrecs de responsabilitat 
i al 6% en càrrecs de gerència o d’alta direcció. Unes 
xifres molt inferiors a les del món empresarial català 
en què aquestes dades corresponen al 40 i al 22% 
respectivament (ODEE, 2019). 

El món de la recerca tampoc s’escapa d’aquest sos-
tre de vidre. Les dades, obtingudes a partir dels Plans 
d’igualtat dels centres d’investigació del nostre país, 
mostren com els càrrecs de més rang en recerca, així 
com els anomenats investigadors sèniors, estan ocu-
pats per homes en un ordre del 80%, malgrat que 
el major nombre d’investigadores i doctorandes (més 
del 60%) són dones.

Cal destacar que aquesta manca de representativitat 
de la dona en càrrecs de responsabilitat està canvi-
ant especialment en les entitats sense ànim de lucre 
del sector, possiblement perquè aquestes reflecteixen 
més ràpidament els canvis socials que empreses i ad-
ministracions. En entitats com els col·legis professi-
onals d’Enginyeria Forestal o la Fundació Pau Costa 
trobem dones en el deganat i en la presidència.

Una manera de trencar amb aquest sostre de vidre 
que es presenta silenciós i persistent, rau en l’apli-
cació de les quotes de gènere, és a dir: en l’obligació 
de garantir un percentatge mínim de dones 
en una entitat, empresa o administració per 
ocupar determinats càrrecs.

Cal entendre l’aplicació de les quotes com una 
mesura temporal i al mateix temps necessària 
perquè les dones tinguin les mateixes oportu-
nitats que els homes. Només garantint un per-
centatge de dones en totes les escales de treball 
i comandament del sector, aconseguirem tenir 
referents femenins i alhora eliminar el tòpic 
que els espais que es feminitzen perden valor. 

Un exemple d’èxit en l’aplicació de quotes en 
el sector forestal el trobem a la Societat Espa-
nyola de Ciències Forestals, que ha establert 
la representació de dones en tots els càrrecs, 
actes, comissions i ponències de congressos 
al 50% (SCEF, 2018), assolint de manera bri-
llant la presència i visibilització de la dona en 
aquests espais de ciència i recerca.

Invisibilització i manca de referents
Com hem vist, el treball de les dones forestals és 
essencial a nivell de sector, no obstant, fent una re-
cerca ràpida en els comptes de twitter de les princi-
pals entitats i administracions forestals catalanes3, 
podem observar que la presència de dones és del 
17% en aquesta xarxa social. 

Igualment, si avaluem la presència de dones que 
han participat com a ponents en les jornades d’àm-
bit forestal en el 20204, trobem que el percentatge 
ha estat del 22% i que gairebé en la meitat de les 
jornades no hi ha hagut cap ponent femenina. Dada 

3S’han consultat  i avaluat les 30 darreres imatges publicades 
als comptes de twitter de 5 de les principals entitats i 
administracions forestals catalanes (CTFC, CPF, CFC, ELFOCAT, 
PARCS).    

4S’han considerat i avaluat les ponències d’àmbit forestal 
realitzades en el Pla Anual de Transferència Tecnològica en el 
2020, des de l’inici de l’any fins a novembre de 2020, d’acord 
amb les dades publicades.

Revista núm. 21 · Juny 2017  |  6,99 €

La revista 
de caça de 
Catalunya 

cinegeticat.cat

facebook.com/Cinegeticat @cinegeticat

Figura 5. Percentatges home/dona que ocupen càrrecs 
intermitjos de diverses entitats catalanes. AAPP: Admi-
nistracions públiques. Font: Elaboració pròpia.
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que contrasta amb l’important augment, en els dar-
rers 12 anys, de la mitjana global de dones que as-
sisteixen en aquestes jornades, la qual ha passat del 
24% al 33%.

Amb aquestes dades, cal preguntar-se: On són aques-
tes dones que no surten a les fotos, on es recullen 
les seves opinions? Si avaluem el perquè d’aquest fet 
veiem que va molt lligat al sostre de vidre comentat i 
a que sovint els referents i experts mediàtics són ho-
mes, escollits per altres homes. Visibilitzar les dones 
forestals no consisteix simplement en col·locar-les al 
centre de la fotografia o en anomenar-les en el dis-
curs. Es tracta de generar espais per a que hi siguin 
presents, siguin valorades i tinguin la possibilitat 
d’expressar la seva realitat, les seves idees i sobretot, 
de ser escoltades i tingudes en compte. 

Val a dir que la responsabilitat d’aquesta visibilitza-
ció femenina és una responsabilitat compartida: Els 
homes han de tenir la capacitat de cedir protagonis-
mes en l’àmbit públic i les dones han de dir que sí a 
aquestes noves tasques de poder i responsabilitat i 
sortir del confort de l’àmbit privat.

Mirant cap al futur, caminat cap a la igualtat 
En les tradicions lligades al bosc, sovint l’home és el 
protagonista i la dona assumeix un paper secunda-
ri: L’hereu, el propietari, el rematant, l’enginyer, etc. 
Aquesta tradició marca els comentaris, la visió i els 

valors d’un sector que 
treballa per actualit-
zar-se. 

A finals del 2020, 
encara ens trobem 
amb comportaments 
masclistes quan es-
tem portant a terme 
una direcció d’obra 
de treballs forestals i 
amb acudits sexistes 
a l’oficina. Ens costa 
que ens deixin parlar 
en reunions o en es-
deveniments públics i 
se’ns jutja com a ma-
res si decidim apos-
tar per desenvolupar 
amb força la nostra 
carrera professional. 
Cal que trenquem 
(dones i homes) amb 
comentaris, actituds i 

comportaments que, encara que sovint normalitzats 
per la societat, contribueixen a mantenir a les dones 
en un segon terme i perpetuen aquest sistema desi-
gual i sexista. 

És per això que s’hauria d’incloure en les formaci-
ons laborals formacions en igualtat de gènere, per 
fer front als micromasclismes de la vida quotidiana, 
per conèixer com són les noves masculinitats o per 
millorar la coeducació dels nostres fills i filles. La for-
mació en matèria d’igualtat és l’eina clau per a ser 
millors persones i millors professionals.

En el mateix sentit, sense donar-nos compte, totes 
i tots fem un ús sexista del llenguatge: Parlem de 
propietaris forestals, bosquerols, directors, investiga-
dors, etc. i així citats surten en articles divulgatius, 
d’opinió i a les notícies. Però si parlem sempre en 
masculí genèric, tornem a invisibilitzar les dones i 
reforcem els estereotips. Es tracta de fer un esforç i 
trencar amb aquests tòpics.  

Amb tot, les dones hem de ser capaces de crear ali-
ances entre nosaltres mateixes, compartir, fer-nos 
costat, teixir xarxes per crear i innovar perquè pu-
guem ser visibles, se’ns escolti i se’ns reconeixi.

Finalment, la recollida de dades és l’eina clau per vi-
sibilitzar i conèixer quina és la presència real de la 
dona al món forestal a tots els nivells de la cadena de 
treball. Sense coneixement no hi ha diagnosi i sense 
diagnosi no hi pot haver acció.

Un llarg camí per recórrer 
Cada dia són més les dones que treballem i vivim pel 
sector forestal: Enginyeres, propietàries, bomberes 
GRAF, bosqueroles, científiques, agents rurals, llicen-
ciades o capatasses, que amb la nostra feina apor-
tem talent, coneixement, responsabilitat i innovació 
al sector.

El talent femení aporta una altra mirada al treball 
d’àmbit forestal. Cal apostar per aquest talent i en-
tre totes i tots canviar el paradigma i les dinàmiques 
del poder. Perquè només un món forestal basat en la 
igualtat entre homes i dones serà capaç d’assolir els 
reptes que ens planteja el futur.

Bibliografia
Podeu consultar la bibliografia clicant el següent 
enllaç: https://bit.ly/donesforestal

https://bit.ly/donesforestal
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Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera (JTSEG) es fan 
en línia i compten amb més de 300 participants

El Consorci Forestal de Catalunya demana a la Consellera 
Jordà que incrementi l’import dels ajuts pels danys causats pel 
temporal Glòria a boscos de titularitat privada

El passat 16 d’octubre va concloure la XXXVII edició 
de les JTSEG, marcades per les mesures de control 
del COVID-19. Tot i les dificultats evidents que  ha 
suposat el no poder desplaçar-nos a bosc, hem fet 
un esforç addicional per continuar amb l’activitat de 
formació que té una gran acollida entre propietaris, 
professionals i gestors de les finques.  Des d’aquestes 
línies agraïm la paciència mostrada pels assistents 
i als ponents, que s’han adaptat a aquest nou 
format explicant les experiències en format de 
presentació i, fins i tot en alguns casos realitzant 
vídeos explicatius. Les valoracions realitzades pels 
assistents mostren un gran interès per les jornades 
realitzades.

Una de les que més seguiment va tenir, Life 
BIORGEST: Criteris i models silvícoles per integrar 
la biodiversitat a la gestió forestal, va explicar el 

El darrer 12 de novembre ens vam reunir amb la Con-
sellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
Teresa Jordà, per demanar més finançament per a re-
parar els danys causats el mes de gener pel temporal 
Glòria a les finques forestals de Catalunya. 

L’impacte en terrenys forestals va ser especialment 
molt greu a les comarques de la Selva i del Vallès 
Oriental, entre d’altres, amb múltiples desperfectes en 
infraestructures com guals, ponts, murs i esculleres, 
així com en zones de plantacions. 

Des del Consorci Forestal calculem que hi va haver 
prop d’un miler de quilòmetres de camins afectats, i 
es va valorar el conjunt dels danys en més de 1,6 mi-
lions d’euros, una xifra molt propera a l’import de les 
sol·licituds d’ajuts demanades a la Generalitat. Com 
era d’esperar s’han denegat la major part (el 60%) 
dels treballs sol·licitats. 

Considerem especialment greu que la majoria de ca-
mins que els seus propietaris han arranjat de forma 
particular no rebran cap tipus d’ajut, mentre que són 
camins utilitzats massivament per la ciutadania per 
accedir al medi natural. 

funcionament de l’IBP com a eina per avaluar la 
biodiversitat potencial del bosc i  la seva implantació 
en el marc del projecte, adaptant-la a les condicions 
de Catalunya. Seguidament es van explicar les 
actuacions portades a terme a una roureda amb 
criteris de silvicultura naturalística. Aquesta jornada 
va tenir un seguiment de 70 persones.

També la jornada dedicada a la sanitat forestal va 
ser una de les que més seguiment va tenir amb 
prop de 50 assistents. Es van exposar els treballs de 
seguiment de la Diplodia sapinea i Dothistroma sp a 
la Catalunya Central, amb la participació d’experts 
de la UdL, DARP i la Diputació de Barcelona.

Al web del Consorci Forestal (www.forestal.cat) 
trobaràs el programa complert de les jornades  i a 
través del canal de YouTube trobaràs el contingut 
íntegre de les mateixes.

Pel greuge crònic que suposa la manca de finança-
ment i d’inversió en boscos, des del Consorci Fores-
tal hem traslladat la nostra profunda preocupació 
a la Consellera Jordà, qui s’ha compromès a buscar 
recursos per ajudar al màxim nombre d’afectats pels 
danys del temporal Glòria. Agraïm a la Consellera la 
seva comprensió i el compromís, tant per abordar la 
necessitat d’ajudar als silvicultors més afectats, com 
per treballar per reduir el desequilibri que arrossega 
el seu Departament a nivell d’inversió en la millora i 
conservació de boscos, ja sigui a través de programes 
d’ajuts o d’actuacions directament executades pel 
Departament. 
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El Parlament Europeu aplana el camí perquè la Comissió 
adopti una estratègia forestal de la Unió Europea ambiciosa i 
independent

El Consorci participa a la reunió de la Comissió Consultiva del PN 
Montnegre i el Corredor

A finals d’octubre el Parlament Europeu va votar a 
favor de l’Informe de la Comissió d’Agricultura sobre 
l’“Estratègia forestal europea: el camí a seguir”. El 
vot va enviar un senyal positiu als propietaris i ad-
ministradors forestals i als quatre milions de treba-
lladors involucrats en les cadenes de valor forestals.

Des del Consorci, conjuntament amb les organit-

El passat 29 d’octubre, es va realitzar de manera te-
lemàtica la Comissió Consultiva del PN Montnegre i 
el Corredor, en la qual es van tractar diferents temes 
referents  a la gestió de l’espai. Es va posar sobre la 
taula l’alta freqüentació de visitants que ha tingut el 
Parc i l’acord amb el Consorci Forestal i amb l’Asso-
ciació del Montnegre Corredor per treballar plegats 
en l’establiment una xarxa de camins que serveixi per 

ordenar l’accés especialment amb vehicles a motor. 
Un altre dels principals temes que es van abordar va 
ser el seguiment de les afectacions per la plaga de 
l’eruga peluda del suro que enguany van arribar a 
les 2.000 ha en l’àmbit del Parc. En relació a aques-
ta  plaga s’està treballant per controlar-la amb lluita 
biològica, i així minimitzar l’impacte econòmic i am-
biental que genera.

zacions forestals de la Unió Europea aglutinades al 
CEPF, hem acollit amb satisfacció l’atenció posada 
a la necessitat de promoure encara més la bioeco-
nomia, la importància de les mesures de gestió de 
riscos per abordar impactes molt greus del canvi 
climàtic als boscos i els possibles incentius per re-
munerar els efectes sobre el clima, la biodiversitat i 
altres serveis dels ecosistemes.

El Consorci Forestal de Catalunya es reuneix amb el nou gerent 
del Consorci de les Gavarres
El darrer 9 novembre el Consorci Forestal de Cata-
lunya es va reunir amb el nou gerent del Consorci 
de les Gavarres, en Marc Vilahur. A la reunió ens 
va explicar de primera mà les principals línies de 
treball de l’entitat centrades en la prevenció d’in-
cendis, la gestió dels camins i l’elaboració del Pla 
Estratègic del Consorci de les Gavarres.

Des del Consorci Forestal es va preguntar per l’es-
tat del Pla de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge de les Gavarres. Un document que la Llei 
d’espais naturals preveu per espais com el de les 
Gavarres i que des del Departament de Territori ja 
s’ha començat a treballar en diferents espais. Do-
nat que fins a la data la comunicació i el treball 
amb el Departament de Territori en aquest i en 
altres àmbits ha estat extremadament complicat, 
vam demanar participar des de l’inici dels treballs 
d’elaboració d’aquesta o de qualsevol altra nor-
mativa que afecti tant a les finques, com a la ges-
tió de les mateixes.

Volem destacar que a la reunió el nou director es va 
comprometre a treballar plegats en tot el que pugui 
ser d’interès pels propietaris del massís i va demanar 
iniciativa i pro activitat als socis del Consorci per 
– en tant que membres del Consorci de les Gavar-
res – fer-li arribar les nostres propostes i prioritats. 
Van participar a la reunió: Marc Vilahur, en tant que 
director del Consorci de les Gavarres i Montserrat 
Calm, Marti Callol, Joan Botey, Josep Lloveras, Joan 
Rovira i Josep M Tusell com a representants del Con-
sorci Forestal de Catalunya.
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El Consorci Forestal de Catalunya participa al grup de treball per 
regular l’accés al medi natural
La regulació de l’ús públic del bosc és un debat 
recurrent i un problema creixent que s’ha agreu-
jat aquest estiu i tardor en relaxar-se les mesures 
de control del COVID-19. Durant aquest període ha 
crescut de forma exponencial el nombre de visi-
tants als nostres boscos i espais naturals, i la mas-
sificació no tan sols perjudica tant a l’atractiu, com 
a la conservació d’aquests espais, sinó que provoca 
tot tipus de problemes pel desenvolupament defi-
cient de la Llei d’accés motoritzat i per la manca 
de regulació de l’ús social en el seu conjunt. 

Conscients d’aquesta problemàtica, des del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat (TES) s’ha creat 
un grup de treball en el que hi participa el Consorci 
Forestal i que pretén explorar diferents línies de 
treball: des de la regulació i la millora de les me-
sures de control, fins la comunicació i l’educació 
dirigida a diferents col·lectius.

Des del Consorci Forestal aplaudim la iniciativa i 
hem traslladat, tant al TES com a la resta de depar-

taments de la Generalitat i autoritats vinculades 
a l’administració local que participen al grup de 
treball, un primer anàlisi de la problemàtica que 
suposa aquest fenomen a nivell de finques fores-
tals i un bon nombre de propostes a les diferents 
línies de treball.  

Les noves mesures han d’ajudar a regular l’arribada de 
vehicles privats al Parc Natural del Montseny. (Foto: Di-
putació de Barcelona).

EL TSJ de Madrid reconeix que no hi ha evidències científiques 
que justifiquin la inclusió de l’eucaliptus en el catàleg d’espècies 
invasores
La recent sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Madrid és un important suport a la tasca que 
exerceixen els silvicultors a tota Espanya. Els pro-
pietaris forestals, a través de la Confederación de 
Organitzaciones de Selvicultores de España (COSE) 
ha defensat davant el TSJ que no hi ha evidències 
científiques que justifiquin la necessitat d’incloure 
l’eucaliptus en el catàleg d’espècies invasores.

Alguns mitjans de comunicació prefereixen plante-
jar el problema com una dicotomia entre economia 
i cura del medi ambient, com si els que plantem eu-
caliptus només pensem en el nostre benefici econò-
mic i hi hagués una altra gent, una espècie d’àngels 
de la guàrdia, que vetllessin pel medi ambient.

És clar que el motiu de la plantació és principalment 
econòmic, com qualsevol altra inversió, però això 
no justifica les mentides mediambientals que s’abo-
quen contra l’eucaliptus. L’eucaliptus no només es 
pot defensar amb arguments socioeconòmics (que 
també) sinó que és una alternativa mediambiental 
molt interessant des de diversos punts de vista. Està 

demostrat que millora els sòls (contingut en nutri-
ents, matèria orgànica, etc.), lluita eficaçment con-
tra el canvi climàtic (pel seu ràpid creixement és la 
millor espècie a la península Ibèrica) i, especialment, 
produeix de manera molt eficient un material (la 
fusta) que és una alternativa molt favorable enfront 
d’altres materials no renovables i que necessiten 
molta més energia en la seva transformació: plàs-
tics, formigó, diferents metalls…

Es dona la paradoxa que hi ha molta gent que, de 
bona fe, estan lluitant contra l’eucaliptus pensant 
que estan fent un bé per al planeta, quan les dades 
ens estan ensenyant que limitar les plantacions fo-
restals, promou el consum de matèries primeres que 
no són ni renovables ni de proximitat.

Aquesta sentència és una llum que ens anima a per-
severar i a treballar en el si de COSE perquè els silvi-
cultors vegin reconeguda la seva feina.

Carlos Tejedor, Asociación Forestal de Cantabria 
 (www.asforcan.es).

http://www.asforcan.es
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En la seva sentència de 27 de juliol de 2020, el 
Tribunal Suprem resol el recurs de cassació inter-
posat per l’Associació de Càmpings de Sant Pere 
Pescador, contra la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que va estimar en part el 
recurs contenciós-administratiu deduït per aquesta 
Associació contra l’Acord de Govern de la Genera-
litat de Catalunya de 23 de novembre de 2010 (ara 
fa deu anys!), pel qual es va aprovar definitivament 
el Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge “Aiguamolls de l’Alt Empordà”, en els ter-
mes municipals de l’Armentera, Castelló d’Empúri-
es, l’Escala, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, 
Peralada, Roses, Sant Pere Pescador i Torroella de 
Fluvià.

Es dóna la circumstància que en aquest procediment, 
amb data 24 de gener de 2019, el mateix tribunal 
ja havia dictat una sentència en termes similars, 
però aquesta va ser declarada nul·la per defectes 
processals i es va haver de repetir part del procés 
fins a la nova sentència que ara s’ha fet pública.

La qüestió sobre la qual es pronuncia la sentència 
són les condicions en què els plans especials 
d’interès natural que preveu la normativa 
autonòmica catalana d’espais naturals estan 
subjectes a avaluació ambiental estratègica. 

un altre pla especial de protecció del medi natural i del paisatge
tramitat i aprovat per la Generalitat de Catalunya, ara el dels 

El Tribunal Suprem anul·la

“Aiguamolls de l’Empordà”

ovament, la Generalitat 
de Catalunya torna a 
patir un revés, ja que li 

han anul·lat un altre pla especial 
de protecció del medi natural i 
del paisatge, com no fa massa 
va passar amb el Pla Especial 
del Montseny (veure article al 
núm. 131 de març de 2017 de 
Catalunya Forestal) o també 
amb l’ampliació del PEIN de la  
Conreria - Sant Mateu - Cèllecs,  
entre d’altres.

D’acord a la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, que és el marc 
jurídic vigent a Catalunya, l’avaluació ambiental 
és el procés d’integració de les consideracions 
ambientals en la preparació, l’aprovació i el 
seguiment dels plans i programes que poden 
tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 
L’avaluació ambiental inclou la preparació d’un 
informe de sostenibilitat ambiental del pla o 
programa, la realització de consultes i el tràmit 
de participació pública, la consideració d’aquests 
aspectes en la memòria ambiental que s’adopti i el 
seguiment posterior dels efectes de l’execució del 
pla o programa sobre el medi ambient.

Aquesta llei ja preveu que els plans i els programes 
que poden tenir efectes significatius sobre el medi 
ambient resten sotmesos a avaluació ambiental i a 
tals efectes hi inclou entre d’altres, els instruments 
de planejament territorial i urbanístic i els plans 
i els programes relatius als espais naturals i la 
biodiversitat.

Malgrat aquesta claredat legislativa, el Tribunal 
Suprem venia excloent l’exigència d’avaluació 
ambiental estratègica per a aquells plans que, com 
els Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) 
i els Plans Rectors d’Ús i Gestió (PRUG), tenen 
com a genuïna finalitat la protecció ambiental 
d’un lloc o zona concrets, ja que a parer judicial 
aquests instruments ja omplien per si mateixos les 
exigències d’avaluació ambiental que per a altres 
plans i programes imposa l’ordenament jurídic.

Però fou precisament en la sentència que va anul·lar 
el Pla Especial de Montseny (sentència de 16 de 
desembre de 2016), quan el Tribunal Suprem, tot 
recollint el parer del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, va fer un gir important al determinar 
que els plans especials com aquest (i ara els dels 
Aiguamolls de l’Empordà) no són un simple pla 
de gestió, sinó que tenen la naturalesa de pla 

N

Jordi Salbanyà 

Advocat
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territorial sectorial encara que el seu procediment 
d’aprovació sigui l’urbanístic, i en la mesura en la 
que aquests plans reordenen els usos compatibles 
i no compatibles i fan una nova categorització 
del sòl, no han de quedar exclosos d’avaluació 
ambiental. D’aquí doncs, que es vagin anul·lant un 
a un tots aquells plans que foren impugnats per 
aquest motiu, encara que tot plegat arribi amb deu 
anys de retard.

Fruit d’aquest canvi jurisprudencial, actualment 
l’article 5 ter de la Llei catalana 12/1985, de 13 
de juny, d’espais naturals, introduït per la Llei 
5/2017, de 28 març, de mesures fiscals, ja preveu 
explícitament que “els plans de protecció del medi 
natural i del paisatge se subjecten a avaluació 
ambiental estratègica d’acord amb la legislació 
aplicable”.

El debat que ara es plantejarà serà: quin tipus 
d’avaluació és necessària per aquests tipus de 
plans, si l’ordinària – i per tant més complerta 
en continguts i tràmits -, o la simplificada. Com 
era de preveure, la Generalitat quan es tracta de 
plans especials que ella tramita, com és el cas del 
Pla Especial de Protecció de l’Alta Garrotxa que 
actualment es troba en tràmit, opta per la via 
simplificada. L’elecció no és casual: d’acord a la 
Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, el termini per a l’aprovació de l’avaluació 
estratègica ordinària és de vint-i-dos mesos, 
prorrogable dos mesos més per motius justificats 
degudament motivats, mentre que per a l’avaluació 
ambiental estratègica simplificada el termini només 
és de quatre mesos.

Però la decisió de si pertoca el règim ordinari 
o simplificat no ha de venir donada, al nostre 
entendre, pel fet que la promotora d’aquests plans 
sigui la pròpia Generalitat, sinó per l’examen del 
seu contingut. Cal una ponderació de la naturalesa 
del pla que s’ha de realitzar, de manera extensa 
i suficient, d’acord amb els criteris que conté la 

Aquesta obstinació de la Generalitat de no fer les 
coses bé des d’un inici, ens portarà ben segur a nous 
litigis i a nous endarreriments i entrebancs en la ges-
tió d’uns espais naturals que trenta-cinc anys des-
prés de l’aprovació de la llei que els regula, es troben 
en una situació ben precària, tant per la falta de 
normatives reguladores de la gestió, com per la in-
suficiència de recursos i sobretot, el menysteniment 
de les entitats locals i la propietat en la seva gestió. 
Uns dèficits aquests, dels que l’Estratègia del Patri-
moni Natural i de la Biodiversitat aprovada el juliol 
de 2018 ja se‘n va fer ressò, però als que, ara per ara, 
el govern continua sense posar-hi remei.

Entorn i paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà.

pròpia llei. I si no es produeix aquest encaix entre 
la naturalesa del pla i els requisits per a tramitar-
ne l’avaluació ambiental de manera simplificada – 
com passa en el Pla de l’Alta Garrotxa que hem 
mencionat-, la nostra opinió és que l’avaluació 
que correspon és l’ordinària – que és la comuna i 
general- i no la simplificada – que és l’excepcional.
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es cavitats en arbre 
són un dels princi-
pals recursos per a 

la biodiversitat que proporci-
onen els arbres. Els aprofiten 
un gran nombre d’organismes 
del bosc, com a refugi noc-
turn o diürn, per emmagat-
zemar aliment, per criar o bé 
per hivernar. Ocells, quiròp-
ters, rosegadors i nombrosos 
invertebrats, entre els que es 
compten aràcnids, gasteròpo-
des, lepidòpters, himenòpters, 
coleòpters i sírfids, en són els 

Les cavitats dels arbres: 
un microhàbitat essencial dels boscos

usuaris. És un recurs que s’associa a la maduresa del 
bosc, atès que a mesura que l’arbre envelleix i creix en 
dimensions és més probable que formi cavitats.

L La varietat de cavitats que es poden trobar en un bosc 
és força complexa i molts organismes escullen un ti-
pus o altre de forat en arbre segons s’adeqüi a les 
seves necessitats. Per exemple, les cavitats aptes per 
a la fauna vertebrada poden tenir orígens diversos (fi-
gura 1). A grans trets se’n poden distingir dos agents 
causants: 

a) cavitats “naturals”, produïdes per accidents, mal-
formacions i podriments de la fusta dels arbres.

b) cavitats excavades per animals, bàsicament per 
picots. Aquests ocells se’ls cataloga com a ”espè-
cies enginyeres”, gràcies a la capacitat d’excavar 
cavitats pregones a la fusta de troncs i branques 
gruixudes d’arbres vius o morts. 

La major part de cavitats naturals s’originen per cai-
guda o tall d’una branca o tany i el podriment poste-
rior de la cicatriu (Fotografies 1 i 2). 

Jordi Camprodon

Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal 
de Catalunya –
Universitat de Vic – 
Universitat Central 
de Catalunya 

Fotografia 1. Petita 
cavitat en branca 
d’alzina, apte per a 
mallerengues i petits 
ratpenats. Foto: David 
Guixé.

Fotografia 2. Cavitat 
gran en faig esberlat, 
amb el seu inquilí, un 
gamarús (Strix aluco). 
Foto: Eudald Solà.

Figura 1. Tipologies de cavitat en un faig. Dibuix: Martí 
Franch.

En el cas d’una branca ens trobarem amb una cavitat 
en tronc i en el cas d’un tany serà una cavitat en soca, 
emplaçada a poca alçada, fàcilment accessible per a 
amfibis i rèptils, igual que les cavitats que es formen 
en arrels superficials. Tions tombats amb el tronc buit 
són accessibles per tot animal del sotabosc, entre els 
que s’inclouen els carnívors. Una altra tipologia de 
cavitats són les xemeneies o cavitats verticals al cim 
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Figura 2. Disponibilitat de cavitats aptes per a ser ocupa-
des per fauna o en formació segons tipologies (construïda 
per picot, originada per cicatriu de branca caiguda, per es-
querda o ferida a la fusta i cavitat d’entrada vertical). FM: 
fagedes madures, FA: fagedes gestionades per tallades de 
selecció, FD: fagedes defectives (d’arbrat poc desenvo-
lupat). Font: Ecologia i conservació dels ocells forestals. 
Camprodon 2007. CTFC-DARP, Generalitat de Catalunya.

Les cavitats naturals són més freqüents en arbres pla-
nifolis que en coníferes. La probabilitat d’originar-se 
és proporcional a l’edat i grandària de l’arbre. Per 
exemple, en el cas del faig la major part de cavitats 
s’originen per sobre els 120 anys d’edat i els 55 de di-
àmetre normal. Això fa que les cavitats escassegin en 
els boscos aprofitats per a fusta (figura 2), a excep-
ció de les cavitats de picot, si hi ha arbres adequats, 
debilitats o morts en peu; així com forats en soca i 
arrel, més freqüents en boscos de rebrot, però menys 
eficients, ja que els usuaris poden ser més fàcilment 
depredats. 

Bona part o la majoria de les cavitats disponibles en 
un bosc gros que no sigui molt madur són excava-
des per picots, si bé altres animals poden engrandir 
cavitats ja existents, com les mallerengues i els li-
rons, mentre que el pica-soques blau les empetiteix 
amb fang. En un fustal alt regular de coníferes de 
menys d’uns 150 anys, principalment es troben ca-
vitats de picot. Els picots poden perforar una cavitat 
anualment, tot i que més sovint reocupen nius vells 
un any per l’altre. Els nius vells de picot lliures són 
disponibles per altres espècies, sovint anomenats 
ocupants secundaris (altres ocells, rosegadors, ratpe-
nats, sargantanes, que conviuen amb gran varietat de 
petits i mitjans invertebrats). En boscos amb dèficit 

d’un tronc, viu o mort, que s’ha anat podrint. Les den-
drotelmes o receptacles en tronc viu plens d’aigua, 
amb una temperatura i humitat més temperades que 
l’aire lliure, són per si soles un petit ecosistema, for-
mat per algues, molses i invertebrats, com les larves 
aquàtiques de sírfids (dípters).

Densitat (cavitats/ha)

Tipus estructural del bosc

de cavitats pot haver-hi una forta competència entre 
espècies per ocupar les cavitats més bones. Els menys 
afavorits han d’escollir cavitats de pitjor qualitat: em-
plaçades prop del terra, de cambra petita o forat mas-
sa gran, menys aïllades del fred i la humitat. Un dels 
requisits clau que ha de complir una bona cavitat és 
que ofereix protecció contra els predadors. En depre-
dar forats, el picot garser gros n’és un expert; escolten 
els crits dels polls i entren dins el forat mentre els 
progenitors són fora per endur-se’ls d’un en un o bé 
excaven un forat lateral a l’alçada justa del niu, des 
d’on extreuen les víctimes. Altres caçadors clàssics de 
nius són la serp d’Esculapi, la geneta i la marta, totes 
elles amb provades habilitats grimpadores.    

Fotografia 3. A) Niu de picot negre (Dryocopus matrius) 
en un peu de pi negre mort. B) Niu vell de picot negre 
reocupat pel mussol pirinenc (Aegolius funereus) Fotos: 
Jordi Bermejo.

Per excavar els nius els picots seleccionen els arbres 
d’un diàmetre mínim, adequat a la grandària de cada 
espècie de picot (Fotografia 3A). En el cas del picot 
garser petit n’hi ha prou amb uns 15 cm de diàmetre 
normal, mentre el picot negre necessita arbres d’al-
menys 35 cm. Però en general, tots els picots preferei-
xen arbres grossos i per anar bé que siguin alts i des-
brancats, per evitar depredadors. El picot garser petit 
té més fàcil evitar la predació per un carnívor gràcies 
a que el forat no fa 
més de 30 mm de 
diàmetre. Però un 
niu de picot negre 
amb 80 mm de di-
àmetre de boca de 
niu és accessible a 
una fagina o una 
marta. Per facilitar 
la fugida en cas de 
perill, el picot ne-
gre sol orientar els 
forats a favor del 

A B



catalunyaforestal
Novembre de 2020

16biodiversitat

Fotografia 4. Cavitat sota es-
corça de pi marítim, ocupada 
pel ratpenat de bosc (Barbaste-
lla barbastellus). Foto: Oscar de 
Paz.

Fotografia 5. Cavitat en enforca-
dura de pi roig, ocupada per una 
colònia de cria de ratpenat orellut 
daurat (Plecotus auritus). Foto: Da-
vid Guixé.

pendent de la muntanya. No obstant això, una cambra 
ampla com la del picot negre proporciona espai per a 
una prole nombrosa per als ocupants secundaris com 
el mussol pirinenc (Fotografia 3B). En els casos dels 
pícids menors (el picot garser gros i el picot garser pe-
tit) s’observa una tendència a ocupar arbres morts en 
peu, escassos arreu del bosc. No trien qualsevol arbre 
sec sinó que seleccionen preferentment peus morts 
de fa cert temps, amb la fusta en plena descomposi-
ció i sense branques (estaques). S’interpreta que les 
estaques són més fàcils de foradar que els arbres vius. 

Fins a 14 espècies de ratpenats es refugien a les cavi-
tats en arbre a península ibèrica. Entre ells distingim 
aquells que en fan un ús molt preferent (quiròpters 
arborícoles, 10 espècies, com els nòctuls), dels que 
són més generalistes (4 espècies), entre els que des-
taquen les petites pipistrel·les. Per als ratpenats no 
serveix qualsevol cavitat, ja que cada espècie té les 
seves preferències: nius de picots per als nòctuls, pe-
tites cavitats per als orelluts o esquerdes sota l’es-
corça per al ratpenat de bosc (Fotografies 1, 4 i 5). La 
seva supervivència depèn, per tant, d’una gran den-
sitat d’arbres morts en peu i arbres de gran diàmetre 
amb cavitats. Si la disponibilitat de bones cavitats és 
limitada, la capacitat d’acollida del bosc serà menor 
i la probabilitat de depredació més gran. Un aspecte 
molt important és que cada individu canvia de cavi-
tat cada pocs dies. D’aquesta manera una població o 
colònia de ratpenats utilitza tota una xarxa de cavi-
tats repartides pel bosc. En conseqüència, la riquesa 
i/o abundància de ratpenats arborícoles es pot con-
siderar indicativa de la diversificació i abundància de 
cavitats en arbre del bosc.

No totes les cavitats aptes d’un bosc estan ocupades 
simultàniament per vertebrats, i per diferents espèci-

es i grups d’invertebrats. Un superàvit de cavitats de 
qualitat per a ocells i mamífers és molt útil, perquè 
ofereix un recanvi d’emplaçaments alternatius da-
vant de pertorbacions, enfront de la depredació i per 
evitar els paràsits. Igualment, en el cas dels ratpenats 
un bon assortit afavoreix l’intercanvi social. Alhora, 
les cavitats poden tenir una durada força limitada, 
sobretot en estaques en descomposició avançada, 
que poden caure fàcilment per una ventada.  

La disponibilitat de bones cavitats en el bosc afa-
voreix significativament la diversitat animal. Els 
estudis realitzats amb l’emplaçament de caixes niu 
per a mallerenga i caixes refugi per a ratpenats, que 
“imiten” les cavitats en arbre, en fagedes catalanes 
per part del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal a 
Catalunya, indiquen com la disponibilitat de cavitats 
de bona qualitat és un factor influent en la selec-
ció d’emplaçaments pel niu per part dels ocupants 
secundaris i en condiciona localment l’abundància. 
En els boscos de pinassa a Catalunya s’ha observat 
com la densitat de les cavitats aptes per a ocells i 
ratpenats i la mitjana del diàmetre dels arbres amb 
cavitats són significativament més altes als rodals 
més madurs, en comparació amb la mitjana de clas-
ses artificials d’edat dels rodals d’estructura regular 
o irregular (lifepinassa.eu). Aquest resultat és cohe-
rent amb la preferència dels picots per arbres més 
grans per construir-hi els nius i amb el fet que la pro-
babilitat de formació de cavitats per podridures o ac-
cidents augmenta a mesura que l’arbre és més gran 
i vell. En un estudi al Parc Nacional de Cabañeros, 
els rodals amb més heterogeneïtat de cavitats van 
resultar ser els més diversos en coleòpters i sírfids 
saproxílics, que coincideixen amb boscos amb menys 
grau d’intervenció. 

Així doncs, perquè un bosc en gestió activa tingui 
una bona capacitat d’acollida d’organismes especia-
listes forestals, és important respectar els arbres amb 
cavitats. Igualment important és preveure una provi-
sió futura de noves cavitats, habitualment formades 
i concentrades en arbres d’edat, amb símptomes de 
decaïment o arbres morts en peu de mitjanes o grans 
dimensions (Figura 2). En cas de dèficit d’arbres po-
tencials, se’n poden generar debilitant els arbres amb 
l’anellament del càmbium i el floema. La ubicació de 
caixes niu per a ocells o caixes refugi per a ratpenats 
o altres mamífers són una alternativa a les cavitats 
naturals. Representen una eina excel·lent per al se-
guiment biològic i l’educació ambiental. Tanmateix, 
a efectes de conservació, és aconsellable utilitzar-les 
com a mesura transitòria, principalment en el cas 
d’espècies amenaçades i en territoris on hi ha un dè-
ficit conegut de cavitats naturals.

http://lifepinassa.eu
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Què són les cremes prescrites?
Les cremes prescrites són l’aplicació planificada i 
precisa del foc en combustibles vegetals i sota unes 
condicions meteorològiques determinades, per tal 
d’aconseguir uns objectius concrets de gestió forestal.  

Les cremes prescrites poden servir tant per limitar 
l’abast de grans incendis forestals, formant part de la 
planificació dels àmbits de la preextinció i la preven-
ció, com per emular processos naturals que permetin 
mantenir la capacitat biològica dels ecosistemes.

Els objectius principals de les cremes prescrites com a 
eina de gestió són: 

Eliminar el combustible de superfície i d’escala per 
reduir la vulnerabilitat al foc de capçades. 

Elevar les capçades a la part alta del tronc amb la 
poda tèrmica. 

Afavorir la regeneració de les espècies adaptades al 
foc de baixa intensitat. 

Afavorir processos d’aclarida i millora del creixe-
ment de l’arbrat, a través de la mortalitat per afec-
tació al càmbium dels arbres més dominats i menys 
vitals. 

Eliminar restes de tractaments silvícoles 
per reduir el risc de propagació del foc i                                                                          
afavorir el reciclatge de nutrients. 

Fotografies 1 i 2. Cremes prescrites realitzades en boscos 
de pinassa al Solsonès.

Tractaments per a la prevenció d’incendis 
forestals
El principal objectiu dels tractaments per a la preven-
ció d’incendis forestals és generar boscos amb estruc-
tures forestals el màxim de resistents al pas del foc 
i que dificultin la propagació del foc a les capçades 
dels arbres. De manera que quan s’inicïi un foc, aquest 
sigui menys ràpid, menys intens i més fàcil de contro-
lar pels sistemes d´extinció. 

Els tractaments per a la prevenció d´incendis consis-
teixen en l´eliminació de part de la vegetació (com-
bustible) que conforma els diferents estrats del bosc 
(combustible de superfície, d’escala i aeri), mitjançant 
eines mecàniques o cremes prescrites, o la combi-
nació d´ambdues. Els principals objectius d´aquests 
tractaments són:

Reduir la càrrega de combustible viu i mort dels es-
trats inferiors de vegetació, principalment arbustiu. 

Augmentar la distància entre el dosser arbori i els 
estrats inferiors, més de 4-5 m per dificultar que un 
foc de superfície propagui cap a les capçades, elimi-
nant la vegetació intermèdia (combustible d’escala).

Reduir la càrrega del combustible de capçades per 
reduir la propagació d’un incendi actiu de capçades.

Dosificar la competència entre estrats i dins de 
cada estrat de vegetació per promoure estructures 
més resistents a l’estrès hídric i per tant menys vul-
nerables als episodis de sequera.

Avançar cap al desenvolupament i maduresa de 
l´arbrat.
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Efectivitat de tractaments per a la prevenció 
d’incendis
L’efectivitat dels tractaments de prevenció d’incendis 
depenen de múltiples factors: el tipus de bosc, tipus 
de tractament aplicat, la seva intensitat, l’època de 
l’any en què s´aplica, les condicions climàtiques, el 
temps transcorregut després del tractament, ges-
tió de les restes originades, etc. Així, un tractament 
amb aclarides de major intensitat pot tenir una alta 
efectivitat a curt termini, però a mig-llarg termini pot 
potenciar un major desenvolupament del sotabosc 
per la posada en llum d´aquest, i perdre més ràpid la 
seva efectivitat que un tractament d´estassada i acla-
rida baixa que manté la cobertura de l´arbrat i unes 
millors condicions d´ombra i humitat sota el dosser 
arbori. La gestió o no gestió de les restes, també pot 
influir en l´efectivitat, de manera que després d´un 
tractament en el qual queden moltes restes, la inten-
sitat d´un eventual incendi serà superior que passat 
un temps, 6 mesos mínim, quan les restes s´hauran 
compactat i es comencen a descompondre.

Per avaluar l’efectivitat dels tractaments de prevenció 
d’incendis sovint s’usen eines de simulació per predir 
el comportament d’un foc (velocitat de propagació, 
intensitat o longitud de flama). Amb les simulacions 
s’aconsegueixen predir una sèrie de rangs de possi-
ble comportament del foc, tanmateix el resultat final 
dependrà de factors tals com la topografia i la me-
teorologia usades en cada simulació, que poden ser 
molt variables. 

Tractaments amb cremes vs tractaments 
mecànics: comportament del foc i efectivitat
Al 2016 en el marc del projecte Life+Pinassa es van 
realitzar tractaments en varis rodals de pinassa de 
Catalunya, en punts estratègics de gestió (PEG’s), amb 

Taula 1. Característiques silvícoles en rodals de pinassa, abans i 2 anys després de realitzar tractaments de prevenció 
d´incendis (CR: cremes, M: tractaments mecànics)

l´objectiu de prevenció d´incendis (concretament, re-
duir el combustible de superfície i escala). Aquests 
tractaments van ser mecànics i/o amb cremes pres-
crites. Concretament els tractaments realitzats foren:

CR: Tractament de crema directa sota arbrat.

M: Tractament mecànic d´estassada selectiva + acla-
riada baixa suau.

M+CR: Tractament combinat d’aclarida + estassada 
+ eliminació de restes amb cremes.

A continuació, es mostren, per alguns exemples del cas 
de tractaments CR i M, les principals característiques 
silvícoles dels rodals abans i 2 anys després de realitzar 
els tractaments (Taula 1), així com el comportament 
esperat d’un eventual foc per als casos de rodals no 
gestionats (C) i rodals 2 anys després d’haver-se ges-
tionat amb cremes o tractaments mecànics (Taula 2). 

En tots els tractaments (Taula 1) es redueix poc la 
densitat de peus i l’àrea basal, i es manté la cobertu-
ra de capçades, sobretot en el cas de les cremes. En 
els tractaments mecànics es redueix quelcom més la 
densitat de peus, però sobretot dels arbres de petit 
diàmetre, en ser aclarides baixes d´intensitat lleu. En 
canvi, la vegetació viva del sotabosc es redueix sem-
pre després dels tractaments, de manera que passem 
a tenir recobriments de l´estrat arbustiu menor del 
25% i distàncies mitjanes entre l´estrat de vegetació 
de superfície i l´estrat superior major de 4-4,5 m. En 
tots els casos es passa d´estructures A (molt vulnera-
bles a generar focs de capçades) a B o C (poc vulnera-
bles), segons les Claus de vulnerabilitat a generar focs 
de Capçades (CVFoC, Piqué et al., 2011).

Tant en el cas dels tractaments amb crema (CR) com 
mecànics (M) analitzats, després de 2 anys de la seva 
realització es confirma la seva efectivitat pel que fa 
a reduir la intensitat (longitud de flama) i propagació 
del foc (Taula 2). 

Inventari pre-actuació Inventari post-actuació
DBH N AB Cob Alç TVFoC N AB Cob Alç TVFoC
cm peus/ha m2/ha % cm -- peus/ha m2/ha % cm --

CR1 13,1 1.570 25,5 29 89 A1 1.517 25,0 2 26 B7/C10
M1 12,7 2.292 34,8 43 106 A1 1.549 29,9 9 37 B13
CR2 14,1 1.231 25,8 41 125 A2 1.135 24,8 8 30 B7/C10
M2 15,4 1.882 33,9 61 140 A1 1.358 31,0 22 55 C12

1: Navès (Solsonès); 2: Llobera-Secanella (Solsonès); DBH: Diàmetre a l’alçada del pit; N: Densitat d’arbres; AB: Àrea 
basal; Cob: Cobertura de l’estrat arbustiu i sotabosc; Alç: Alçada del sotabosc, TVFoC: Tipus d’estructura pel que fa a 
la vulnerabilitat al foc de capçades segons classificació ORGEST. 
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La Figura 1 mostra que en el cas de tractaments com-
binats d’aclarida + estassada + eliminació de restes 
amb crema (M+CR) l´efectivitat del tractament és 
encara major. En el cas de donar-se un incendi en 
aquests rodals tractats, la calor alliberada i la propa-
gació del foc serien encara molt menors, amb veloci-
tats inferiors d´1m/min i amb majors probabilitats de 
ser controlats.

Figura 1. Calor alliberada i velocitat de propagació del 
foc en funció de diferents tractaments. C: No tracta-
ment, M/CR: Tractament d’aclarida baixa + estassada o 
bé tractament directe amb crema, M+CR: tractament 
d’aclarida + estassada + eliminació de restes amb cre-
ma. Els punts representen màxims i mínims obtinguts de 
moltes simulacions d´incendis (diferents escenaris climà-
tics i rodals). Els cercles representen el núvol de punts 
que hi ha entre els valors màxims i mínims. 

Algunes conclusions
Els rodals no tractats presenten unes característi-
ques molt pitjors de comportament del foc que els 
rodals tractats. Els rodals tractats sempre represen-
ten una millora respecte als no tractats, pel que fa 
al comportament del foc i la seva resistència al pas 
del foc, sobretot en el cas de combinar aclarides, 
estassades i cremes de restes.

Les cremes prescrites directes emulen més l´acció 
del foc de forma natural, generant una estructura 
forestal més diversa i requereixen unes condicions 
meteorològiques més ajustades per aconseguir els 
efectes buscats. Les cremes prescrites realitzades 
després de tractaments mecànics ofereixen uns 
resultats finals més homogenis i la percepció, per 
part dels propietaris i visitants, de que el tractament 
ha estat eficient és major. D´altra banda, hi ha un 
ventall major de condicions meteorològiques per la 
seva realització, tot i que el cost total del tracta-
ment (M+CR) és major.

És important avançar en l’avaluació de l’efectivitat 
dels diferents tractaments de prevenció d´incendis 
en el temps, per tal de tenir informació el màxim 
d’acurada sobre els tractaments més eficients per 
assolir l´objectiu de prevenció d´incendis, així com 

aprofundir en l’avaluació dels costos de gestió per 
la prevenció d´incendis, en funció dels diferents ti-
pus de boscos i tractaments realitzats amb o sense 
cremes prescrites. En tot cas, per potenciar l’efecte 
preventiu d’un determinat tractament silvícola, és 
clau la localització d’aquest tractament en àrees 
prioritàries de gestió per a la prevenció d’incendis i 
en punts estratègics de gestió (PEG´s).

Aquest article forma part de l’activitat “Tractaments per a la 
prevenció d´incendis forestals: transferència de resultats a partir 
de parcel·les experimentals-demostratives i simulació del foc.”, 
operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014- 2020. Agraïments, 
també, al Projecte ForRes (RTI2018-098778-B-I00) del MICINN.
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Taula 2. Valors obtinguts en les simulacions pel que fa al 
comportament dels incendis, en el cas de no tractament 
(C) i dos anys després de realitzar els tractaments (CR, M). 
R: Velocitat de propagació del foc; FL: Longitud de la 
flama.

Figura 2. Rodal de pinassa al 
Solsonès 
a) abans, b) 7 mesos des-
prés i c) 20 mesos després 
de realitzar el tractament de 
crema prescrita directa. 

A

C

B

Rodal Tractament R (m/min) FL (m)

Navès
(Solsonès)

Control (C) 11,6-15,6 11,3-12,7
Crema prescrita (CR) 3,2-3,8 1,0-1,3
Tractament mecànic (M) 2,9-3,2 1,5-1,6

Llobera-Secanella
(Solsonès)

Control (C) 9,6-12,5 6,2-10,0
Crema prescrita (CR) 3,7-5,5 1,4-1,7
Tractament mecànic (M) 2,5-3,2 1,4-1,5
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ls paisatges catalans han patit canvis molt 
importants en els darrers decennis, uns can-
vis que continuen modelant la seva realitat. 

Aquestes transformacions estan conduïdes de mane-
ra molt rellevant per l’abandonament del medi fores-
tal com a sector productiu, la pèrdua de superfície de 
conreu agrícola de secà i una intensificació genera-
litzada de l’activitat agrícola allà on aquesta activitat 
és econòmicament rendible. L’expansió del bosc du-
rant el s.XX lligat a aquest abandonament rural, ha 
derivat en un augment en la continuïtat i combusti-
bilitat de les masses forestals, propiciant un repunt 
dels incendis forestals de gran intensitat i velocitat 
en les darreres dècades. La biodiversitat d’espais 
oberts ha patit un declivi relacionat amb l’aforestació 

i el tancament de les masses forestals. D’altra banda, 
la superfície de boscos madurs és extremadament re-
duïda i la seva biodiversitat associada està altament 
amenaçada. Les masses forestals actuals (amb major 
densitat d’individus i, per tant, més competència pels 
recursos) són més vulnerables a pertorbacions com 
les plagues o la sequera. 

I són moltes les veus que aposten per revisar la gestió 
forestal actual i augmentar la mobilització de fusta 
dels boscos catalans per tal d’aconseguir paisatges i 
boscos més resistents i resilients, ja sigui mitjançant 
un augment de les ajudes i incentius públics o mit-
jançant una nova valorització dels productes forestals 
i serveis ambientals que rendibilitzi una gestió fores-
tal diversificada. Ara bé, estem preparats per afron-
tar tots els reptes ecològics, econòmics i socials que 
un augment de la mobilització de fusta pot suposar? 
Aquí fem un repàs dels principals reptes que aquesta 
mobilització implicaria per ajudar a dissenyar el fu-
tur del sector forestal català tenint en compte tota la 
complexitat associada. 

Tot i que l’existència de recursos forestals aprofita-
bles a Catalunya és plausible, la predicció de la capa-
citat productiva i l’establiment de llindars sostenibles 
de gestió al llarg del territori forestal, actualment i 
sota un context de canvi climàtic, són tot un repte. 
És important identificar i quantificar, segons la su-
perfície forestal disponible i els creixements condici-
onats a qualitats d’estació canviants, quines són les 
prescripcions silvícoles i els llindars d’extracció sos-
tenibles per a no comprometre la viabilitat ecològica 
i econòmica de les masses forestals. A més, cal tenir 
en compte quines són les espècies i productes (clas-
ses diamètriques) objectius del mercat actual i futur, 
sobretot en zones que hagin estat gestionades acti-
vament els darrers anys, per evitar possibles escenaris 
localitzats de sobre-explotació. La quantificació de la 
capacitat productiva dels boscos catalans accessibles 
ha d’anar associada a canvis en la superfície forestal 
actual i projectada. La reconversió de superfície fo-
restal a conreus aportaria fusta però en reduiria els 
estocs del futur, mentre que antagònicament, l’aban-
donament de terres agrícoles n’afegiria.

Fotografia 1. Catalunya és un país forestal amb 
uns problemes ambientals associats derivats de 
l’abandonament del medi. Els incendis forestals en són 
un exemple. Autor: Unitat Inforest JRU CTFC-CREAF.

http://s.XX
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Fotografia 2. El consum de bio-productes o aglomerats 
de fusta vinculats a la bio-construcció podria capgirar 
la demanda donant valor afegit a la cadena de valor fo-
restal. En aquesta foto, equipament públic del Turó de la 
Peira a Barcelona construït amb fusta contra-laminada 
creuada (CLT). Autora: Pilar Giraldo - Incafust.

Fotografia 3. La indústria forestal haurà de ser capaç 
d’adaptar-se a les noves demandes i als recursos canvi-
ants de producte en un context de canvi climàtic. Auto-
ra: Iolanda Domenjó - Serradora Boix.

Els reptes associats al mercat són sempre de gran in-
certesa. Tot i que en l’actualitat la demanda de fusta 
de serradora a Catalunya està dominada per l’emba-
latge, el consum d’altres bio-productes o aglomerats 
de fusta vinculats per exemple a la bio-construcció o 
a les energies renovables podria capgirar la demanda 
donant valor afegit a la cadena de valor forestal. En 
la qüestió de l’oferta hi juga un paper molt important 
la fusta importada i el mercat estranger, i s’hauran 
d’avaluar les implicacions de la regularització de la 
comercialització de fusta en un mercat globalitzat. 
L’oferta de fusta a Catalunya per a suplir un augment 
de la demanda dependrà de la rendibilitat econòmi-
ca dels aprofitaments i de com la indústria es pugui 
adaptar al recurs forestal vigent i futur. Per una ban-
da, el potencial d’explotació dependrà de l’accessibili-
tat al recurs (construcció de pistes forestals o consoli-
dació de la mecanització amb cable), dels costos dels 
treballs forestals, del transport del producte (varia-
bilitat en els preus de combustible) i de la quantitat 
i qualitat de fusta obtinguda en una mateixa inter-
venció. D’altra banda, la indústria haurà de ser ca-
paç d’adaptar-se a les noves demandes 
i als recursos canviants. És probable que 
el canvi climàtic comporti un progressiu 
reemplaçament de les espècies arbòries 
dominants, provocant que la regenera-
ció de coníferes col·lapsi i els planifolis 
s’estenguin pel territori. Tot i que algu-
nes serradores ja van començar a apostar 
per canvis tecnològics que els permetien 
adaptar-se a diàmetres i espècies menys 
rendibles però més disponibles a Cata-
lunya (ex. pi blanc de baix diàmetre), 

cal destacar també el tancament d’algunes empre-
ses dedicades al tornejat de planifolis. Com a tots els 
sectors econòmics, la seguretat en les inversions per 
promoure nous teixits empresarials són vitals per la 
seva expansió, i en aquest sentit cal entendre i ava-
luar els mecanismes disponibles per a un ús eficient i 
una gestió dels recursos adaptada al canvi climàtic i a 
la incertesa associada als mercats. 

A tot això se li suma que, en l’actualitat, hi ha molt 
poca mà d’obra qualificada per realitzar els treballs 
forestals i una pèrdua generalitzada de la confian-
ça cap al futur del sector. Tampoc és viable utilit-
zar maquinària i personal qualificat necessaris per 
a molts dels treballs forestals que es podrien dur a 
terme actualment pel seu alt cost. Per garantir una 
economia forestal segura i consistent, és important 
que s’incorporin mecanismes que promoguin condi-
cions laborals dignes i atractives per als treballadors 
forestals, i professionalitzar el sector per a donar vi-
gor i prestigi a un sistema laboral deteriorat. La me-
canització dels treballs forestals de forma més estan-
darditzada i consensuada contribueix a donar valor 
a aquesta professió. En aquest sentit, la identificació 
dels límits tecnològics reals que podrien generar un 
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canvi substancial en la cadena de mercat es converteix 
en un repte que caldrà abordar mitjançant la recerca i 
la innovació. 

La percepció social del bosc a Catalunya està molt po-
laritzada. Existeix una visió, sovint interpretada com a 
urbana, en la que els boscos només proveeixen de ser-
veis terciaris (benestar, esports, turisme, etc.), i que ha 
portat a criminalitzar molt sovint la funció productiva 
dels boscos i a promoure restriccions d’aprofitament. 
Per altra banda, existeix una visió, sovint interpretada 
com a rural, que prioritza les funcions productives del 
bosc assumint que la resta de funcions deriven d’aques-
ta primera i que només la gestió activa dels boscos les 
assegura. Aconseguir un major consens cap a gestions 
més sostenibles i multi-funcionals passa per transmetre 
i difondre la globalitat dels valors associats al bosc i 
al món rural, i incrementar una cultura forestal com a 
base per ajudar a solucionar molts dels problemes iden-
tificats, alhora que s’utilitza la recerca contrastada com 
a punt de partida per la presa de decisions.

És per tot això que l’administració i els centres de 
recerca tenen un paper molt rellevant en regular un 
augment de la superfície gestionada i de la mobilitza-
ció de fusta dels boscos catalans de forma ecològica i 
econòmicament sostenible. És a dir, integrant l’ecolo-
gia i l’economia per identificar amb precisió les quotes 
d’extracció, fer-ne un seguiment acurat, i assegurar 
la viabilitat, resiliència i valors naturals dels ecosiste-
mes alhora que s’estableix una economia forestal amb 
garanties de futur, incloent tots els actors implicats i 
valors associats al paisatge (conservació, manteniment 
població rural, producció alimentària, reducció de ris-
cos, etc.). Fins a dia d’avui, és difícil veure una política 
forestal clara a Catalunya amb un full de ruta concret 
per part d’una administració dividida i debilitada. 

El desenvolupament de l’economia forestal no pot 
anar desvinculat de la conservació del medi i la bi-
odiversitat. L’augment de la mobilització de fusta 
ha de garantir la continuïtat de les masses i la seva 
multi-funcionalitat. I és que els boscos compleixen 
moltes funcions més enllà de l’aprovisionament de 
fusta, com ara el seu valor intrínsec en termes de 
biodiversitat, però també en termes de capacitat de 
regulació de l’aigua, la mitigació del canvi climàtic, 
l’abastiment de productes no fusters com els bolets, 
l’aprovisionament de pastures, la caça, la regulació 
del sòls i els efectes sobre la salut humana. Ja s’ha 
posat sobre la taula la possibilitat de fer polítiques 
de pagament per serveis ambientals per augmentar 
els ingressos als propietaris i el foment de la gestió 
forestal per a serveis ecosistèmics que beneficien 
tota la societat. La integració d’aquests pagaments 
en la cadena de valor forestal és un repte i una gran 
oportunitat que podria significar un punt d’inflexió 
en la dinamització forestal. La gestió forestal hauria 
a més d’ajudar a aconseguir paisatges més segurs en-
front del riscos ambientals, en especial dels incendis 
tan freqüents a la Mediterrània i amb perspectives 
adverses en un context de canvi climàtic. De fet, el 
servei de “seguretat” és una externalitat dels boscos 
ben gestionats i segurs que es podria comptabilitzar 
i cobrar de la propietat a l’administració  pels serveis 
prestats. I, sobretot, treballar amb polítiques públi-
ques que redueixen efectivament el canvi climàtic en 
la seva globalitat i complexitat. 

Conèixer, anticipar i escollir quins elements regiran el 
futur dels boscos és cabdal per a tenir un paper actiu 
en la seva conservació, especialment en un moment 
de gran incertesa global que necessita més que mai la 
nostra pro-activitat per prendre les regnes d’un sec-
tor productiu important però massa sovint oblidat. 

Fotografia 4. Per a defensar una economia forestal se-
gura i consistent cal professionalitzar el sector mitjan-
çant la contractació de personal qualificat i la formació 
de qualitat. Autor: Oscar Garcia.

Fotografia 5. Un possible augment de la mobilització de 
fusta ha de garantir la continuïtat de les masses fores-
tals i la seva multi-funcionalitat, incloent la conservació 
de la biodiversitat. Autor: Sighmanb.
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Figura 1. Nombre d’unitats produïdes de cada clon per 
a la campanya 2020-2021 (Font: Elaboració pròpia a 
partir de dades facilitades pels mateixos vivers).

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

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

escollit per la plantació a les característiques dels 
terrenys a plantar (tipus i estructura del sòl, dispo-
nibilitats d’aigua i de nutrients) a fi i efecte d’obtenir 
els objectius de producció i de rendibilitat esperats.

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

Productors/Viveristes
Aquest any ha sigut baixa un dels productors de clons 
de pollancres. Per tant, actualment a Catalunya hi ha 3 
viveristes registrats en el Registre Oficial de Proveïdors 
de Material Vegetal, i tots ells han respost l’enquesta so-
bre les disponibilitats del material vegetal de pollancre.

Disponibilitats per a la campanya 2020-2021
El conjunt dels viveristes registrats proposen un total 
de 6 clons de pollancre per a la producció de fusta 
de qualitat. La disponibilitat total de plantes dels di-
ferents clons que hi ha disponibles pel conjunt dels 
viveristes és de 23.750 plantes per producció de fusta 
de qualitat. Aquest nivell de producció representa els 
mateixos clons però una disminució en volum del 5% 
respecte a l’oferta disponible de l’any passat (cal re-
cordar que aquesta xifra disminueix any rere any. La 
passada campanya ja va disminuir un 16% respecte a 

Josep M. Tusell

Enginyer de Forests
Responsable Tècnic 
del CFC

Disponibilitat de
planter de pollancre

  per a les plantacions 2020-2021

L l’anterior). Aquestes dades ratifiquen la tendència al 
canvi de cultiu que estan patint moltes superfícies on 
fins ara hi havia plantacions de pollancre degut a la 
manca de rendibilitat d’aquesta producció i a la forta 
pressió dels conreus agrícoles.

Per aquesta campanya, els clons I-214, Raspalje i Ca-
nadà incrementen el seu volum d’oferta respecte l’any 
passat, i per contra, els clons MC i Triplo, tot i mante-
nir-se en primera posició han reduït la seva oferta res-
pecte l’any anterior. D’entre les disponibilitats de clons 
per a la producció de fusta, els principals clons utilitzats 
(més d’un 20%) són els clons Triplo i MC amb un 46,3 
i 23,2% respectivament de l’oferta per cada un. En el 
segon grup de clons en importància (entre el 5-20%) hi 
trobem el Canadà Blanc amb un 16,8% i el I-214 amb 
un 8,4% de l’oferta respectivament. Finalment, el Ras-
palje representa el 4,2% i el Bordils un 1,1% de l’oferta. 

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

Clon Unitats disponibles %
Triplo 11.000 46,3
MC 5.500 23,2

Canadà Blanc 4.000 16,8
I-214 2.000 8,4

Raspalje 1.000 4,2
Bordils/Nigra 250 1,1

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

Plantació de MC de 13 anys d’edat (La Selva). 

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

Canadà  
Blanc 

Canadà  
Blanc 

Canadà  
Blanc 

Canadà  
Blanc

Canadà  
Blanc

I-214 I-214 I-214 I-214 I-214
Guardi Guardi Raspalje Raspalje Raspalje

Raspalje Raspalje --- --- Bordils
Bordils --- --- --- ---

On podeu trobar els diferents clons per a la campanya 2020-2021?
A la Taula 3 us adjuntem la llista dels viveristes registrats i els clons de pollancre que tenen disponibles, així 
també com els que també tenen planter de plàtan.

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

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

Afores s/n
Telèfon 972 490 010 972 853 341

630 517 810
629 227 672

Clons disponibles 
de pollancre 

MC X X
I-214 X

Canadà Blanc X X
Triplo X X X

Raspalje X
Bordils X

Plàtan X X



catalunyaforestal
Novembre de 2020

25

La silvicultura (propera a la natura)
El corrent centreeuropeu de silvicultura propera a la 
natura de la primera meitat del segle XX va tenir una 
presència molt alta a Eslovènia, de tal forma que als 
anys 50 es va establir que el sistema de gestió forestal 
del país havia de seguir els principis de la silvicultura 
propera a la natura. Aquest sistema imposat pel rè-
gim socialista va donar uns resultats que, en restablir 
el sistema de democràcia present, van considerar-se 
que calia preservar. D’aquesta manera, la llei forestal 
eslovena actual estableix que la gestió forestal ha de 
ser propera a la natura. A la pràctica això es tradueix 
principalment en: 

Gestió multifuncional (medi ambient, social, fusta).

Prohibició de tallades arreu.

Regeneració natural, sempre que sigui possible.

Utilització de material genètic de reproducció de 
procedència del país.

Prohibició de la pastura al bosc.

Prohibició de tractaments químics.

l material del present 
article s’ha originat a 
partir de la visita rea-

litzada a Eslovènia a la tardor 
del 2018, per l’autor de l’arti-
cle, juntament amb altres re-
presentants del sector forestal 
privat de Catalunya en el marc 
del projecte europeu Net4Fo-
rest.

E

Els condicionants naturals i socioeconòmics
La gestió forestal a Eslovènia està configurada per 
les condicions de l’entorn natural i socioeconòmic. 
A grans trets podem dir que el país té unes condici-
ons naturals altament favorables per a la silvicultura, 
i unes condicions culturals i socioeconòmiques que 
es deriven de la seva tradició centreeuropea, i de la 
recent pertinença a la Federació Socialista Iugoslava.

Es tracta d’un petit país situat entre els Alps al nord, 
el Sistema Dinàric al sud i la plana Panònica a l’oest, 
i obert a la mediterrània al sud-est. Per aquesta ober-
tura arriba la humitat marina que en condensar-se 
als sistemes muntanyosos provoca pluges que arriben 
fins els 2.000 l/m2 anuals. Aquesta elevada humitat, 
juntament amb altres factors naturals, creen unes 
condicions favorables per la presència dels boscos, 
que cobreixen el 58% de la superfície del país.

El fet de la recent experiència socialista es manifesta 
pel seu sistema de gestió forestal dirigit des de l’ad-
ministració. Fonamentalment la planificació de la 
gestió forestal es fa per l’Estat, i l’execució en els bos-
cos privats pels propietaris forestals. Aquest passat 
recent també influeix en el fet que l’associacionisme 
de la propietat sigui molt feble. En general, les unitats 
de propietat són petites, i aquest fet també afavoreix 
la situació descrita. Donades les condicions naturals 
del país, el sector turístic, basat en l’atractiu dels seus 
paisatges, té un fort pes en l’economia. Això fa que el 
factor paisatge-natura sigui tingut molt en compte 
en la planificació forestal.

El pas de l’economia socialista, dintre de la Federa-
ció Iugoslava, a la de la UE ha significat la pèrdua de 

Fotografia 1. Visita en el marc del projecte Net4forest a 
una serradora. Es poden observar els diàmetres de grans 
dimensions.

bona part de la indústria de transformació, de manera 
que actualment la fusta es ven a Àustria i Itàlia, en un 
estat poc transformat.

la propietat forestal a Europa

Josep Mª Collellmir

Vicepresident del 
CFC

La gestió forestal
a Eslovènia
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Fotografia 2. Exemple de bosc eslovè gestionat amb sil-
vicultura propera a la natura.

Figura 1. Percentatge de propietats per a cada una de les 
categories de dimensions.

Figura 2. Percentatge del total de superfície forestal que 
correspon a cada categoria.

Les principals espècies forestals són la pícea (35%), el 
faig (29%), l’avet (11%) i el roure (8%). Es considera 
que la pícea ocupa part de l’espai natural del faig, i la 
planificació forestal procura corregir aquest desequi-
libri. Cal esmentar que hi ha un interès per avaluar les 
possibilitats de promocionar la silvicultura de l’avet 
Douglas, molt ben adaptat a les condicions naturals 
del país, utilitzant material de reproducció produït a 
Eslovènia.

La Xarxa Natura 2000 comprèn el 37% del territori 
del país, encara que els nivells de protecció no són 
uniformes. Un 70% de la Xarxa es troba en terrenys 
forestals, i un 23% en terres agrícoles.

La gestió forestal
La planificació forestal es fa pel Servei Forestal Eslovè, 
enquadrat en el ministeri d’Agricultura. Aquests plans 
són a nivell regional (70.000 ha), de massís (4.000 ha), 
i local (50 ha), i arriben fins al marcatge dels peus a 
tallar. Els propietaris participen en l’establiment dels 
plans locals. L’execució de les tallades correspon als 
propietaris. Els camins forestals són construïts per 
l’estat i mantinguts pels ajuntaments, i els propietaris 
paguen un impost pel seu ús. L’accés al bosc no es pot 
privar, i la recollida de productes naturals (bolets) té 
limitacions. La planificació de la gestió de la fauna i 
l’activitat cinegètica formen part de la gestió forestal. 
Per realitzar la seva tasca, el Servei Forestal Eslovè té 
uns efectius d’uns 700 tècnics repartits pel territori.

El volum mitjà de fusta al bosc és de 300 m3/ha, i l’in-
crement de 7,4 m3/ha /any. La planificació d’extracció 

de fusta és del 75% de l’increment anual.

El principal problema actual dels boscos són les tem-
pestes de vent, que afecten principalment els boscos 
de pícees, per ser una espècie amb arrels poc pro-
fundes. Els boscos d’aquesta espècie també pateixen 
atacs importants d’escolítids.

La propietat forestal
El 80% dels boscos són de propietat privada, i el 20% 
de l’estat. Les unitats de propietat privada són de 
petita dimensió, amb una superfície mitjana de 2,5 
ha. Hi ha 500.000 propietaris, i considerant que el 
nombre d’habitants és de 2 milions, podem dir que 
la majoria de les famílies del país tenen propietat fo-
restal. En els gràfics adjunts es reflecteix l’estructura 
de la distribució de la propietat forestal en funció de 
les dimensions de la propietat. Les associacions de 
propietaris forestals tenen una presència molt feble, i 
principalment són d’àmbit local.

El bosc públic és gestionat per una empresa estatal i 
el sistema d’explotació es fa en tres fases: Marcatge 
per la pròpia empresa estatal, tallada per un subcon-
tractista i subhasta de la fusta tallada.
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Sesia apiformis

Eruga perforadora dels troncs 
dels pollancres

1. Femella adulta (fins a 45 mm d’amplada d’ales; foto: 
A.H. Baas).

2. Adults en aparellament, amb la femella a l’esquera 
(foto: P.G. Schrijvershof).

3. Eruga de Paranthrene (molt similar a Sesia) en l’inte-
rior d’una galeria dins la fusta (foto: J.M. Riba).

4. Detall de l’exúvia, en el forat de sortida de l’adult 
(foto: J.M. Riba).

5. Afectacions greus en el coll del tronc d’un pollancre, 
amb fenòmens de podridura de fusta; en la part dreta de 
la foto es veu un capoll de crisalidació (foto: J.M. Riba).

6. Atacs abundants en el coll del tronc d’un pollancre 
(foto: J.M. Riba).
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Text: Josep M. Riba
jmriba2001@gmail.com
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Nom científic: Sesia apiformis (Clerck, 
1759) (Lepidoptera: Sesiidae).
Espècies similars: El gènere Sesia està 
representat per 20 espècies a nivell mun-
dial; a Europa estan citades S. apiformis 
(Populus), S. bembeciformis (Salix) i S. 
melanocephala (Populus).

DESCRIPCIÓ
Adult: Semblant a una vespa, però es 
diferencia per la manca de la cintura 
tòrax-abdomen i per les antenes negres 
bipectinades, amb un floc de pèls grocs en 
la base; les femelles són més robustes i 
arriben als 45 mm d’amplada d’ales; 
l’abdomen és groc, amb alguns segments i 
marges negres; les ales són estretes i 
transparents, amb vores i venes de color 
marró; els adults tenen activitat diürna.    
Eruga: Té el cos de color ivori i molt 
segmentat (fàcil de confondre amb 
Cerambycidae), però amb càpsula cefàlica 
i potes toràciques ben visibles; es diferen-
cia de Paranthrene, la qual és més petita i 
amb 2 ganxets característics en l’últim 
segment abdominal; arriba als 55 mm de 
longitud màxima.
Ous: La posta pot arribar als 2000 ous, 
més o menys rodons (de 0,7 mm) i de color 
terròs.

CICLE BIOLÒGIC
Necessita 2 anys per fer una generació 
complerta.
Els adults apareixen de maig a juliol; 
després de l’aparellament, la femella fa la 
posta, dipositant els ous sense protec-
cions, en les esquerdes del coll del tronc o 
en les arrels primàries exposades.
A les 3 setmanes neixen les erugues que 
s’introdueixen en el càmbium subcortical i 
més endavant en el xilema, construint 
galeries descendents dins la fusta.
Un cop més desenvolupades, les erugues 
fan galeries ascendents, en direcció a la 
superfície; preparen l’orifici de sortida a 
l’exterior i crisaliden, construint un capoll 
sedós i embolicat amb fibres de fusta.
La crisàlide apareix a primavera i uns 
mesos més tard l’adult; és fàcil trobar les 
exúvies enganxades en l’orifici d’emergèn-
cia o bé caigudes al terra.

HOSTES AFECTATS
Té una distribució àmplia per tota Europa, 
allà on es trobi el seu hoste; també està 
present en el Pròxim Orient i en Àfrica del 
Nord; ha estat introduïda als EEUU i 
Canadà.
És un insecte amb preferència pels Popu-
lus; també està citada en Alnus, Betula, 
Fraxinus, Tilia i Salix.

DANYS
És una típica plaga perforadora associada 
a debilitat, amb preferència pels arbres 
vells i decadents.
Les galeries fetes per les erugues (fins a 50 
cm) afecten al sistema vascular i, segons la 
densitat d’atac, menor serà el vigor i creixe-
ment de l’arbre, amb densitat pobre de 
fullam i de brots actius.
És fàcil detectar els atacs per l’observació 
dels orificis circulars (8 mm) d’emergència 
dels adults (en la part baixa del tronc, coll i 
arrels exposades), i per la presència dels 
capolls i de les exúvies.
Amb el temps, les galeries queden infecta-
des per fongs de podridura de fusta, afec-
tant a l’estabilitat; en els arbres més 
malmesos és fàcil que es produeixin 
trencaments i caigudes.
Les galeries i els fongs de podridura afecten 
la qualitat de la fusta i el seu valor comer-
cial, però sols en la part més baixa del tronc 
(generalment en els primers 1-2 m).

CONTROL
Reduir l’estrès als arbres o de la plantació, 
amb una gestió adequada a l’espècie, al 
sòl i al clima.
Realitzar pràctiques de sanejament, com 
eliminar els arbres més debilitats i deca-
dents.
Hi ha trampes i feromones comercials efec-
tives per la captura de mascles i fer el seu 
seguiment.
Si es fan tractament insecticides, aquests 
han d’anar dirigits a la part baixa del tronc i 
s’han fer en els inicis del cicle, durant la 
posta i naixement de les primeres erugues, 
abans que penetrin dins l’arbre; cal seguir 
les llistes autoritzades del MAPA i sempre 
fetes per personal qualificat.

Amb el suport de:
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Taula de preus

Llotja de contractació i mercat en origen de Vic i Girona

de la fusta
Vic Girona

Cotització 
anterior

Preus del dia 
19/11/2020

Preus del dia 
27/11/2020

Vern
de 10/24 cm ø s/c s/c s/c t
de 25 a més cm ø 54,00 / 57,00 54,00 / 57,00 54,00 / 57,00 t

Castanyer
de 18 a més cm ø 57,00 / 63,00 57,00 / 63,00 57,00 / 63,00 t
Barramenta 38,00 / 45,00 38,00 / 45,00 38,00 / 45,00 t

Pollancre   
(s/camió)

Xapa 1a. De 20 a més cm ø 62,00 / 67,00 62,00 / 67,00 62,00 / 67,00 m3

Xapa 2a. De 20 a més cm ø 52,00 / 57,00 52,00 / 62,00 52,00 / 57,00 m3

Freixe
de 20 a 30 cm ø tallat a mida 60,00 / 65,00 60,00 / 70,00 t
de 23 a més cm ø 65,00 / 108,00 65,00 / 108,00 t
Superior (min. 30 cm ø) 80,00 / 105,00 80,00 / 105,00 t

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

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

Blada de 18/20 a més cm ø 60,00 / 90,00 60,00 / 90,00 t

Roure
Fulla ampla i pènol de 25 a més cm ø 72,00 / 90,00 90,00 / 110,00 t
Fulla grossa de 30 a més cm ø 75,00 / 90,00 75,00 / 100,00 t
Fulla petita de 23 a més cm ø 55,00 / 60,00 55,00 / 60,00 t

Acàcia
Prima de 8 a 23 cm ø 63,00 / 70,00 63,00 / 70,00 50,00 / 70,00 t
Gruixuda de 23 a més cm ø 60,00 / 65,00 60,00 / 70,00 50,00 / 70,00 t

Pi Douglas
de 30 a més cm ø 75,00 / 90,00 75,00 / 90,00 75,00 / 100,00 t
de 14 a més cm ø 60,00 / 63,00 60,00 / 63,00 t
de 16 a més cm ø 60,00 / 65,00 60,00 / 65,00 t

Pi pinyer
de més de 18 cm ø 43,00 / 46,00 43,00 / 46,00 t
de 20 a més cm ø 43,00 / 45,00 43,00 / 45,00 t

Pi insignis

de 16 a més cm ø 55,00 / 57,00 55,00 / 57,00 t
de 18 a més cm ø 56,00 / 66,00 56,00 / 66,00 t
de 20 a més cm ø 60,00 / 80,00 60,00 / 80,00 t
de 30 a més cm ø 67,00 / 80,00 67,00 / 80,00 t

Pi marítim
de 16 a més cm ø 48,00 / 53,00 48,00 / 53,00 t
de 18 a més cm ø 48,00 / 53,00 48,00 / 53,00 t

Pi roig de més de 14 cm ø 50,00 / 54,00 50,00 / 54,00 t
Pi negre de més de 16 cm ø 51,00 / 55,00 51,00 / 55,00 t
Pi blanc 
(bord)

de més de 16 cm ø 46,00 / 47,00 46,00 / 47,00 t
de 20 a més cm ø 43,00 / 46,00 43,00 / 46,00 t

Pinassa de més de 14 cm ø 46,00 / 50,00 46,00 / 50,00 t

FUSTA 
LLARGA

Pi roig de més de 14 cm ø 48,00 / 52,00 48,00 / 52,00 t
Pinassa de més de 14 cm ø 44,00 / 48,00 44,00 / 48,00 t
Pi blanc (bord) de més de 16 cm ø 43,00 / 47,00 43,00 / 47,00 t
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Nota: els preus s’entenen sobre indústria, excepte el pollancre (sobre camió)
En color verd es ressalten els preus que han augmentat i en vermell els que han disminuït respecte la cotització anterior.
A cotització anterior es mostren els preus de la Llotja de Vic, i en el seu defecte els de la Llotja de Girona.

LLENYA

Alzina 70,00 / 80,00 70,00 / 85,00 68,00 / 75,00 t
Alzina (zona Bages, Osona i Solsonès) 70,00 / 80,00 72,00 / 85,00 t
Alzina (zona Vallès, Selva i Gironès) 70,00 / 75,00 70,00 / 75,00 t
Roure 55,00 / 58,00 55,00 / 60,00 53,00 / 58,00 t
Roure (zona Bages, Osona i Solsonès) 55,00 / 58,00 55,00 / 58,00 t
Roure (zona Vallès, Selva i Gironès) 55,00 / 58,00 55,00 / 60,00 t
Faig 50,00 50,00 t
Faig (zona Vallès, Selva i Gironès) 50,00 50,00 t
Suro pelut 42,00 / 48,00 30,00 / 35,00 30,00 / 35,00 t

FUSTES DE 
TRITURACIÓ

Coníferes (General) 30,00 / 35,00 32,00 / 35,00 t
Coníferes (Garrigues) s/c 39,00 / 41,00 t
Coníferes (St. Gaudens) 50,00 50,00 t
Castanyer (General) 30,00 / 35,00 30,00 / 35,00 t
Faig, Freixe, Eucaliptus (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 32,00 t
Castanyer (St. Gaudens) 45,00 45,00 t
Faig, Freixe (St. Gaudens) 50,00 50,00 t
Eucaliptus (St. Gaudens) amb escorça 50,00 50,00 t
Altres planifolis (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 32,00 t
Altres planifolis (St. Gaudens) 48,00 48,00 t
Mercat Nacional 28,00 / 35,00 28,00 / 35,00 t
Arbre/capçada a carregador 18,00 / 24,00 18,00 / 24,00 t

PALS DE CONÍFERES 72,00 72,00 t

PELA DE 
SURO

Suro (qualitat A) 2.300,00 2.500,00 2.500,00 t
Suro (qualitats: A prim i B) 1.500,00 1.100,00 1.100,00 t
Suro (qualitat B) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 t
Suro trituració (rebuig) no cremat 1.000,00 / 1.100,00 800 / 950 800 / 950 t
Pelegrí 800,00 / 900,00 550 / 600 550 / 600 t
Suro cremat 350,00 / 400,00 300  / 350 300  / 350 t
Suro enrassat (no cremat). A partir de: 1.100,00  A valorar t
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Usos de la madera de frondosas de alto 
valor en Cataluña

Any: 2020
Edita: Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de 
Catalunya (CTFC)
29 pàgines
DL: L484-2020

En el marc del projecte Life Mixforchage, s’ha editat 
aquest Catàleg, fruit de la col·laboració entre el CTFC, 
l’Institut Català de la Fusta (Incafust) i el Gremi de 
la Fusta i el Moble (GFiM). S’expliquen diferents ex-
periències on la fusta de proximitat es converteix en 
una eina per potenciar la bioeconomia del territori, i al 
mateix temps justifica les actuacions silvícoles per di-
versificar, en especies i estructures, la composició del 
bosc per a l’adaptació al canvi climàtic. També s’expli-
quen les diverses aplicacions en ebenisteria que poden 
tenir les fustes de qualitat ja siguin per fusta estruc-
tural, disseny, modelisme, etc. També recull diverses 
entrevistes a professionals dedicats al món de la fusta, 
amb un contingut fotogràfic d’alta qualitat.

Podreu descarregar el document des de la següent  
adreça:  
http://www.mixforchange.eu/docs/Usos_madera_
frondosas_alto_valor_Cataluna_CTFC_2020.pdf

Dossier tècnic núm 
102: La fusta en 
construcció

Any: 2020
Edita: Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca (DARP)
28 pàgines
DL. B 16786-05

Document fruit del treball 
conjunt de l’Incafust i el CTFC, molt re-
comanable per la línia tècnica del dossi-
er. S’explica com l’ús de fusta d’alt valor 
afegit incentiva la gestió forestal soste-
nible certificada. També posa en valor 
les oportunitats actuals i futures tant 
a l’enginyeria com a l’arquitectura. Els 
avenços tecnològics han ajudat a que la 
fusta torni a ser un material molt com-
petitiu dins del sector de la construcció, 
per les seves característiques com a ma-

Miniguía: Nuevas 
aplicaciones del corcho

Any: 2020
Edita: GO SUBER
66 pàgines

En el marc del Grup Operatiu SUBER 
en el qual hi participa la cooperati-
va Serveis Forestals i l’ICSuro, entre 
d’altres socis, s’ha elaborat aquesta 
mini guia. Trobarem una explicació molt entenedora 
de les diferents propietats físiques i químiques del 
suro. També parla de les grans possibilitats que pre-
senta el suro per ser utilitzat en aplicacions ja cone-
gudes com la construcció, el tèxtil, mobiliari, terres 
vegetals, etc. No obstant això, un dels punts més in-
teressants d’aquesta guia, és l’apartat de les noves 
aplicacions que pot tenir el suro: Tan diverses com 
la cosmètica, farmàcia, depuració d’aigües, impres-
sió en 3D o per alimentació animal, entre d’altres. Es 
tracta d’un document divulgatiu, basat en el coneixe-
ment científic i la recerca. 

Per consultar i descarregar la guia es pot fer des de la 
següent adreça:

https://www.icsuro.com/wp-content/uplo-
ads/2015/08/MiniGuia-Aplicaciones-Version-Web.pdf

terial estructural i com aïllant. El fet que segresti CO2 

fa que durant la seva vida útil pugui computar als 
balanços de la comptabilitat de carboni, la qual cosa 
ajuda a incentivar un canvi cap materials de cons-
trucció més sostenibles, en un context en que s’han 
d’assolir els objectius de la COP21 de Paris en la lluita 
contra el canvi climàtic.

Per a més informació podeu consultar-ho aquí:

https://ruralcat.gencat.cat/docu-
ments/20181/7280382/DT102WEB.pdf/c0273d39-
43f2-4936-8177-b1eb32e48a31

http://www.mixforchange.eu/docs/Usos_madera_frondosas_alto_valor_Cataluna_CTFC_2020.pdf
http://www.mixforchange.eu/docs/Usos_madera_frondosas_alto_valor_Cataluna_CTFC_2020.pdf
https://www.icsuro.com/wp-content/uploads/2015/08/MiniGuia-Aplicaciones-Version-Web.pdf
https://www.icsuro.com/wp-content/uploads/2015/08/MiniGuia-Aplicaciones-Version-Web.pdf
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/7280382/DT102WEB.pdf/c0273d39-43f2-4936-8177-b1eb32e48a31
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/7280382/DT102WEB.pdf/c0273d39-43f2-4936-8177-b1eb32e48a31
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/7280382/DT102WEB.pdf/c0273d39-43f2-4936-8177-b1eb32e48a31


entrevista

La Sandra Torras Noguer és 
enginyera de forest i tècnica 
agrícola. Des del 2010, un cop 
finalitzats els estudis, torna a 
les Gavarres on continua ges-
tionant la finca familiar. Ac-
tualment, combina la gerència 
de l’Associació de Gestors Fo-
restals de les Gavarres i la fei-
na com a enginyera de forests 
autònoma assessorant altres 
propietaris i propietàries fores-
tals i administracions, a Rodals 
Enginyeria Forestal, establerta 
a la Bisbal d’Empordà.

taula de preusentrevista

Gerent de l’Associació de Gestors Forestals  
de les Gavarres

Sandra
Torras

A nivell personal, quina (o quines) 
varen ser les motivacions que et 
van portar a dedicar-te professio-
nalment al món del bosc?

En la meva formació, sempre vaig te-
nir clar que volia dedicar-me a algu-
na branca que em permetés treballar 
en la gestió del medi natural. Vaig 
iniciar-me en el sector agrícola i un 
cop finalitzats aquests estudis, vaig 
creure convenient combinar-ho amb 
estudis superiors forestals.

A casa, la vinculació amb la gestió 
forestal ve de molt lluny; així que 
des de l’àmbit familiar, he rebut un 
coneixement, una estima i un res-
pecte cap al medi que combinat amb 
la meva formació, m’ha permès de-
dicar-me professionalment al sector 
forestal.

Creus que la diferència en el nom-
bre de dones i d’homes que trobem 
en feines i/o responsabilitats que 
podrien desenvolupar ambdós és el 
resultat d’una inèrcia que està can-
viant com passa en altres sectors? 
O encara hi ha traves objectives que 
dificulten la igualtat de gènere?

D’ençà de la meva incorporació al 
mercat laboral, penso que hem gua-

nyat presència com a tècniques, tre-
ballant dins o fora de l’administració. 
En canvi, no gaudim de les mateixes 
oportunitats laborals en llocs de res-
ponsabilitat política i/o de gerència, 
estant igualment qualificades. Con-
sidero que les traves, més que objec-
tives són subjectives. Que les patim 
de diferent manera i en diferent grau, 
en funció de les nostres aspiracions 
personals i professionals.

El fet de ser dona consideres que 
t’ha condicionat o que pot condici-
onar el desenvolupament de la teva 
carrera i activitat professional?

Sí. No tant en l’etapa tècnica for-
mativa, on sempre he pensat que 
existeix una igualtat palpable entre 
sexes. En el mercat laboral però, exis-
teix un moment en què el desig de la 
maternitat i el seu gaudi, es valora 
com un perjudici en el creixement la-
boral / professional. És fàcil percebre 
una manca d’empatia cap a les dones 
que ens trobem en aquesta situació.

Tot i ser un col·lectiu important – 
a nivell de Consorci Forestal i fi-
xant-nos solament en els socis a 
títol individual, prop d’una quarta 

En aquesta revista hem volgut centrar la mirada en el paper de la 
dona al sector forestal i en els motius que expliquen les diferències 
entre el nombre de dones i d’homes ocupats al sector. 
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part són dones – és difícil trobar dones que s’im-
pliquin a nivell de Junta o en diferents iniciatives 
que lidera l’associació. Creus que la manca de visi-
bilitat perjudica a la dona com a col·lectiu? Tens la 
impressió que aquest és un cas aïllat o és quelcom 
força generalitzat?

Com qualsevol altre col·lectiu, la manca de visibilitat 
li és perjudicial. La percepció que el món forestal és 
masculí, és precisament per la manca de visibilitat 
de les dones que hi treballem.

Entenc que aquesta manca de visibilitat és deguda a 
actituds masclistes heretades, però també a una fal-
ta de valentia per part nostra com a col·lectiu. Hem 
de fer un pas endavant, amb decisió i convençudes 
que tenim les mateixes capacitats.

Al parlar amb propietàries, és habitual que tot i ser 
les titulars d’una explotació i propietàries d’una 
finca forestal deleguin aquesta responsabilitat en 
un home (ja sigui la parella o en un fill).

Creus que això és deu a que habitualment la 
transmissió de propietat de la finca es dona al fal-
tar la persona i en conseqüència, actualment els 
propietaris i propietàries són persones de mitjana 
i avançada edat?

Per la meva experiència en generacions més joves, si 
la titularitat de la finca recau a una dona, ella ma-
teixa és qui se’n sent gestora i per tant actua com 
a tal. Crec que el fet de traslladar la responsabilitat 
gestora d’una finca forestal a un home, és més un 
fet generacional que no pas de gènere. Penso que 
procurar per la finca familiar, està més condicionat 
pel temps que hi podem dedicar (segons quina sigui 
la ocupació laboral del moment) que pel fet de ser 
dona. En tot cas, la dedicació poc compartida de les 
tasques domèstiques, també condiciona poder ges-
tionar la finca familiar.

Finalment, quines són les prioritats que cal abor-
dar per fer efectiva la igualtat de gènere en el 
sector forestal?

Cal crear moviments feministes d’àmbit forestal ali-
ats amb altres que ja existeixen en sectors propers 
(pagesia, ramaderia, etc.), per evidenciar el paper 
que les dones tenim en el món forestal; aprofitar els 
canals de comunicació que existeixen, generar mis-
satges potents amb un llenguatge nou, que la soci-
etat pugui fer-se’ls seus i compartir. S’ha d’acabar 
amb les actituds que normalitzen el paper secundari 
de les dones i que mantenen les desigualtats labo-
rals. I cal fer-ho des de la propietat però també des 
de les professionals que desenvolupem tasques tèc-
niques i aquelles que tinguin poder de decisió.

Seguiment de feines de desembosc a una pineda de 
les Gavarres, conciliant l’àmbit professional i l’àmbit 
familiar, 2019.



Directori d’empreses

ASSESSORIA I GESTIÓ

INDÚSTRIA FORESTAL 

DESPATX JURÍDIC

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

TREBALLS FORESTALS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORPORATIU D'ADVOCATS I ASSOCIATS, SLP

Treballs forestals, comercialització i Enginyeria
FORESTAL DE CATALUNYA, SCCL

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

Encara no 
hi ets?

Posa’t en contacte
amb el Consorci 

Forestal 
de Catalunya
972 84 27 08

Anuncia’t al 
Directori

d’empreses 
del Catalunya

Forestal! 

SOCIAL FOREST, SL
Gestió forestal sostenible, Teambuilding, 
Coaching forestal
C/ Belladona, 14 - 08017 Barcelona
Tel.: 93 127 74 28
e-mail: info@socialforest.org
www.socialforest.org

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

GIRBAU CONSULTING, SLP

GIRBAU
Oficina tècnica agrícola i forestal ALTRES

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

FINQUES MARTORELL
C/ del Prat, 2 i 4 - baixos
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
Tel.: 972 84 01 76 Fax.:972 84 06 43
e-mail: fm@finquesmartorell.com 
www.finquesmartorell.com

MAQUINÀRIA AGROFORESTAL

VENTURA MÁQUINAS FORESTALES SL
Ctra. Vilablareix, 18-20 (Pol. Ind. Mas Aliu)
17181 Aiguaviva
Tel.: 972 401 522   Fax: 972 400 163
e-mail: info@venturamaq.com
www.venturamaq.com



Format: caixes de 12 unitats
Preu: 48 €/caixa (IVA inclòs)
Punts de recollida: 
    · Oficina de Santa Coloma de Farners
    · Oficina de Solsona
Enviament a domicili: a ports deguts

FORESTAL DE CATALUNYA ofereix 
als seus socis i col·laboradors 
i als socis del Consorci Forestal de 
Catalunya esprais marcadors d’alta 
eficiència i qualitat, per al 
marcatge d’arbres.

FLUO MARKER ® 
respon a varis usos: 

marques a  curt i mitjà termini 
d’arbres per a la tala, 

marques a fustes per aclarida, 
límits temporals de parcel·les, 

lots de fusta en venda i 
inventaris de troncs.

Directori d’empreses

ASSESSORIA I GESTIÓ

INDÚSTRIA FORESTAL 

DESPATX JURÍDIC

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

TREBALLS FORESTALS

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

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

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

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

un bé essencial
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