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E

Rosendo Castelló
President del
Consorci Forestal
de Catalunya

l darrer 11 de març i amb l’aprovació de la Llei dels pressupostos de la Generalitat, s’aprova
també la modificació d’una de les Lleis més importants pels silvicultors – propietaris
forestals: la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal (CPF).
Des de l’aprovació el 1988 de la Llei Forestal de Catalunya i, especialment, a partir de l’arribada
de la Llei del CPF, a casa nostra s’han fet molt evidents les millores i els avenços obtinguts en
gestió forestal, doncs el Centre ha estat i és un exemple d’èxit en la col·laboració pública i
privada. La participació dels propietaris de boscos privats (el 80% des nostres boscos) en la presa
de decisions que afecten a llurs explotacions sembla quelcom indiscutible, però malauradament
no sempre ni a tot arreu ha estat així.
De fet i des de la seva creació, el Centre ha avançat molt i com passa sovint, això ha neguitejat
a qui ha vist les polítiques del bosc com un àmbit que havia de quedar subordinat a la cosa
pública, o com una competència a les polítiques del camp. Fites inqüestionables que han ajudat
a vèncer aquesta visió són: el creixement de la planificació fins triplicar la mitja de l’estat, el
lideratge en la certificació de la gestió forestal sostenible, l’agilitat i flexibilitat i nombroses
iniciatives que fan del CPF una referència als països del Mediterrani.
Ara i amb la modificació de la Llei, se superen molts anys de discussions i diferències que tant
el fins fa ben poc president, Josep M. de Ribot, com qui ja ocupa aquesta responsabilitat, el
Conseller Josep M. Pelegrí, han sabut llimar i superar. La fórmula? Doncs gens complicada: (1)
continuar apostant per la col·laboració públic – privada, establint majories qualificades en un
consell d’administració format per silvicultors i administració, tot plegat per obligar al diàleg i
al consens en els temes estratègics i de llarg termini; (2) un compromís clar i amb un calendari
per desbloquejar la convocatòria d’eleccions que ens ha de permetre a tots, per primera vegada,
votar els nostres representants; i (3) regular la coordinació entre el CPF, en tant que braç
executor de les polítiques forestals, i la Direcció General de Medi Natural, qui ha de marcar les
línies estratègiques, a través d’un contracte programa amb objectius concrets i quantificables,
per facilitar-ne el seguiment i valoració.
Des d’aquesta editorial, enhorabona a totes les persones que han fet possible aquest acord i
encoratjar a tothom per fer créixer un model d’administració que ens reforça com a col·lectiu i
com a país.

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

Enguany l’Assemblea General Ordinària
del Consorci Forestal de Catalunya tindrà
lloc el dissabte 16 de maig i es preveu que
se celebri a Girona. Per a més informació
podeu consultar al web (www.forestal.cat)
o contactar directament amb el Consorci
al 972 84 27 08.
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Per què Pro Silva?
Objectius, principis i propostes

d’una silvicultura alternativa

D

es de fa uns quants anys s’ha fet comú
parlar de la “silvicultura Pro Silva”
com una alternativa interessant per
a la gestió de forests privades. D’on ve? En què
consisteix?
Pro Silva és una xarxa europea d’associacions
que reuneix milers de silvicultors de 26 països
que practiquen la gestió forestal propera a la
natura. Va néixer el 1989 a Eslovènia i a l’estat
espanyol es va crear el 1996.
A Pro Silva Europa van tenir des del principi
gran rellevància els propietaris privats i gestors
de muntanyes particulars, especialment en
països com França, Alemanya o el Regne Unit.
Al costat d’ells també han estat presents molts
silvicultors de muntanyes públiques i reconeguts
professors universitaris.
Pro Silva ha despertat un gran interès entre els
propietaris que tenen cura de llurs muntanyes
com a part d’un patrimoni familiar heretat o
adquirit, que volen cuidar el paisatge natural i
la biodiversitat, però que saben que els comptes
econòmics no només són importants en general,
sinó també imprescindibles per poder tenir cura
d’aquest paisatge i aquesta diversitat amb èxit.
L’interès de la gestió Pro Silva per a les forests
privades residia precisament en l’interessant
equilibri entre economia i ecologia que
proposava.
Aquesta és la idea clau de Pro Silva: aconseguir
un bon rendiment econòmic aprofitant al
màxim els processos naturals del bosc fins on
sigui possible, però sense divinitzar-los.
En el món forestal i en el medi natural molts
creuen que n’hi ha prou amb dir-ho. Que n’hi
ha prou amb declarar unes bones intencions a
la vegada que es proclama no estar interessat
en generar beneficis, com a garantia d’una bona
gestió. Però qualsevol gestor amb un mínim
d’experiència en el maneig de la complexitat
dels boscos i en la dificultat que “surtin els
números” sap que per aconseguir-ho cal alguna
cosa més important que les declaracions: el
coneixement.

A Pro Silva s’ha reunit un gran coneixement
acumulat, en centenars d’especialistes i en
desenes de condicions forestals diferents.
En molts àmbits, les idees i pràctiques
de Pro Silva han generat dubtes perquè no
encaixaven bé en els estereotips tradicionals.
És veritat que en l’activitat de Pro Silva hi
ha molt pocs documents, més enllà de la
presentació dels principis generals; en canvi
s’han organitzat centenars de trobades
i visites de terreny, i nombrosíssimes
experiències pràctiques.
Els dubtes s’han generat per la dificultat
d’expressar tota la filosofia Pro Silva en
forma de simples fitxes o de normes de
silvicultura, com les que se solen ensenyar
a les escoles o publicar en els manuals.
En canvi, el que resulta complicat de
resumir en esquemes, se sol expressar i
entendre fàcilment in situ, a la forest.

Marc Garfella
Jesús Garitacelaya
		
Pro Silva

Boscos mixtes irregulars, continuïtat de paisatge a escala temporal i espaial (Riells i Viabrea, La Selva)

Cada bosc té les seves condicions pròpies i
la seva història diferenciada, que fa que el
potencial que conté variï enormement, fins
i tot per espècies i estacions idèntiques.
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Conèixer aquest potencial concret i la forma
d’aprofitar-lo és una de les claus de la
silvicultura Pro Silva. Simples mesuraments
del volum, de l’àrea basimètrica o de l’altura
dominant són insuficients per mostrar el
veritable potencial de cada parcel·la. Els
números de la forest tenen cada vegada
més a veure amb la vitalitat i qualitat de
certs arbres individuals, que cal identificar i
afavorir, que amb valors mitjans de la massa
forestal.

Acumular gran part del volum en peu en arbres de grans dimensions estructura la massa i
proporciona flexibilitat econòmica i comercial. En la imatge un bio grup de dues alzines
que no competeixen entre elles sinó que es complementen (Cistella, Alt Empordà)

Potser per això a la silvicultura Pro Silva se la
coneix també com la “silvicultura de l’arbre
individual”. Aquesta definició no és del tot
encertada, perquè de vegades la reflexió cal
fer-la sobre petits bosquets o sobre bio grups
d’arbres formats per dos o tres exemplars
que en ocasions mostren un comportament
diferent, col·laboratiu en lloc de competitiu.
Però és veritat que l’escala de reflexió dels
gestors que utilitzen aquestes tècniques
és més fina. Per això s’adapta millor a les
condicions heterogènies, com passa sovint en
vells camps de cultiu recuperats naturalment
pel bosc.
Aquesta delicadesa en la percepció del
que realment està passant a petita escala
a les parcel·les de la forest i el compromís
de realitzar intervencions a aquesta mateixa
escala és el que fa que sigui una silvicultura
molt apreciada pels gestors mediambientals.
La Unió Europea va declarar fa pocs anys

la gran compatibilitat que existeix entre
aquestes tècniques de Pro Silva i la gestió dels
espais protegits de Natura2000.
A vegades també s’ha anomenat a aquesta
modalitat de gestió com “la silvicultura
invisible”. Evidentment això no és així, ja
que un ull entrenat reconeix fàcilment les
intervencions humanes, com reconeix les dels
herbívors, els insectes, les malalties ... Però és
veritat que fa possible que les intervencions
siguin menys impactants, si a més de la bona
voluntat del propietari es compta amb equip de
professionals, des de tècnics fins motoserristes
i treballadors, entrenats en conseqüència.
Els resultats de les experiències Pro Silva
en molts casos han estat espectaculars,
tant en el creixement de l’arbrat com en el
balanç econòmic. Fins i tot sense arribar als
extrems d’alguns boscos centreeuropeus, la
simple aplicació d’aquestes tècniques permet
aconseguir boscos més estables, bells i
econòmicament més sostenibles.
Si hagués de resumir en dues paraules les
idees clau de la silvicultura Pro Silva caldria
fer referència a dos trets fonamentals:
En primer lloc al manteniment sense grans
ruptures d’una coberta permanent, que és el
que proporciona el microclima i les condicions
forestals en les que millor s’expressen els
processos naturals. Això permet obtenir una
proporció molt important de regeneració
natural, que per l’efecte de mitja ombra es va
auto seleccionant i auto esporgant. Pel mateix
efecte, el desenvolupament del matoll i les
plantes adventícies es veu significativament
reduït.
En segon lloc la comprensió que les
decisions dels treballs a fer es prenen arbre
per arbre, segons el paper que tenen en
el desenvolupament del bosc i en la seva
importància ecològica i econòmica.
És sobretot aquesta segona característica la
que exigeix d’un entrenament especial de les
habilitats del silvicultor. Materialment no és
possible anar un per un analitzant cada arbre
i cada plançó. La forma pràctica de tenir-lo en
compte és tot un art que s’aconsegueix amb
l’experiència i l’agudesa silvícola.
Amb el temps tots els silvicultors solen
desenvolupar aquesta agudesa i aquesta
comprensió dels processos naturals que es
desenvolupen davant dels seus ulls. Però per
aconseguir bons resultats cal entrenar o, sinó ,
recórrer a especialistes.
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Per poder desenvolupar una silvicultura
d’aquest tipus és imprescindible, o bé realitzar
assenyalaments previs a les tallades o
comptar amb equips de treballadors preparats
que facin els treballs comprenent el que
van tallant. És una silvicultura que exigeix
destreses artesanals. Per això ha tingut tant
èxit en els propietaris que mimen als seus
boscos.
Però no serà una gestió excessivament
costosa, especialment en aquests temps en
què bona part de la demanda es redueix a
biomassa i llenyes? No és possible respondre
a aquesta qüestió per a tots els casos. Allà on
hi ha un potencial millor, o on el propietari
està molt preocupat per la qualitat dels
treballs i de l’efecte que tingui en la seva
forest, és convenient fer una silvicultura de
qualitat.
Tot i que els productes que s’extreguin
per ara siguin només llenyes i biomassa, un
bon coneixement de la forest i l’aplicació de
criteris Pro Silva poden millorar el resultat
econòmic i ecològic general. Un exemple:
l’extracció d’una bona part de la biomassa,
sense tenir en compte la desaparició de
l’ambient forestal o sense aquesta anàlisi
de l’arbre individual pot portar a pèrdues
importants o treballs costosos en el futur.
Però això és més important encara quan es
tracta d’arbrat que té sortides econòmiques
més interessants, siguin pals o fusta de serra
i construcció, o fusta de desenrotllament
o parquet. Les característiques individuals
dels troncs utilitzats per a aquests usos
són determinants i en gestionar l’arbrat de
manera individual és més probable aconseguir
aquests resultats.
Alguns pensen que la silvicultura Pro Silva
és una cosa recent, un moviment de moda, que
no té molt a fer amb la silvicultura tradicional,
la de tota la vida. Però el que és
recent (encara que acaba de fer 25
anys) és l’associació, no les idees que
promou. Hi ha molts antecedents de
gestió propera a la natura, de gestió
basada en el desenvolupament dels
arbres individuals que es remunten
fins i tot al segle XIX. No es tracta
d’experiments conjunturals, sinó
d’una tradició molt assentada. I a
causa de les dificultats que troben els
propietaris avui dia, una alternativa
de gestió que tindrà un gran futur.

QUADRE 1: PROPOSTES SILVÍCOLES
• Tractament de bosc mixte irregular. La
irregularitat és conseqüència del tipus de
selecció arbre a arbre aplicada i no el punt
de partida ni l’objectiu. Pel que fa a la
barreja d’espècies, l’objectiu és mantenir
una presència molt elevada d’espècies
autòctones, però sense forçar una proporció
exacta de cadascuna d’elles. Una estructura
irregular mixta permet una producció
flexible de diversos productes, genera bones
condicions per a la regeneració contínua per
llavor, minora la inversió en desbrossaments
i podes, millora l’estabilitat de la massa i la
recuperació després de pertorbacions, millora
el potencial productiu per l’ús compartit
de l’espai, possibilita reservar arbres d’alt
valor ecològic, protegeix la biodiversitat i
proporciona un paisatge continu a escala
temporal i espacial.

Educar la regeneració sota coberta i reservar fusta morta conservada en peu. L’arbre del
centre de la imatge presenta el canó lliure de branques per l’efecte d’abric d’arbres més
vells (Albanyà, Alt Empordà)
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• Tallades selectives lleugeres però
freqüents. A les tallades s’extreu entre un
15 i un 25% de les existències en rotacions
curtes, de 5 a 12 anys. Les intervencions
freqüents permeten una gestió detallada
i regular la competència de manera
progressiva.
• Mantenir un capital òptim en peu. Aquesta
mesura permet el correcte funcionament de
l’ecosistema, alhora que proporciona fusta
de qualitat, llavors abundants, mineralització
dinàmica i contínua de matèria orgànica,
un sòl forestal adequat i una il·luminació
ideal per a la germinació de les llavors.
Generalment, aquest valor òptim es troba
en masses relativament obertes, on la llum
forma part de la dinàmica natural de tots
els estrats.
• Respectar la regeneració natural.
La regeneració natural apareix com a
conseqüència de la gestió. Això permet
disminuir els costos de plantació i afavorir la
diversitat genètica. A vegades és convenient
realitzar repoblacions artificials, però sempre
a petita escala i com a complement que es
justifiqui econòmicament en la gestió.
• Educar la regeneració sota coberta.
El tipus d’il·luminació força als grups de
regeneració natural a elevar-se a la recerca
de llum, el que proporciona auto poda i auto
selecció.
• Afavorir les espècies autòctones
minoritàries. Durant les tallades selectives
es preserven les espècies minoritàries, el que
serveix per mantenir la biodiversitat i amb el
temps diversificar la producció.
• Augmentar el volum de fusta de qualitat.
Augmentar la fusta de qualitat de grans
dimensions ens permet millorar la rendibilitat
del conjunt i l’estructura de la massa. Pocs
arbres de molta qualitat proporcionen més
ingressos que molts arbres de poca qualitat.
Serà important conèixer el percentatge de
fusta de cada qualitat i afavorir proporcions
majors de fusta de qualitat. Tots els esforços
s’han d’adreçar a millorar les condicions de
creixement dels arbres de bona qualitat.
• Reservar arbres d’alt valor ecològic i
paisatgístic i mantenir una bona quantitat
de fusta morta. Entenem per arbres d’alt
valor ecològic i paisatgístic espècies rares,
arbres de dimensions excepcionals, amb
branques mortes, nius, forats d’alimentació,

amb fongs, etc. Aquesta mesura preserva
la biodiversitat de l’ecosistema i assegura
la continuïtat dels processos. Igualment,
proporciona estabilitat sanitària al conjunt,
el que la transforma en una mesura no
només ecològica sinó també econòmica.

Compartir experiències és fonamental en el moviment
Pro Silva (Massís del Montseny)

QUADRE 2: CRITERIS DE TALLADA
L’eina de gestió principal del silvicultor és la
tallada selectiva, i té la funció d’orientar la
dinàmica natural. Es basa en el tractament
individual de l’arbre i pren en consideració
la funció que l’arbre desenvolupa en
l’ecosistema; s’abandonen conceptes com
edat, torn, classe edat, equilibri entre edats,
distribució ideal, i tallada de regeneració.
Aquest tractament individual de l’arbre
és un principi fonamental, i ens obliga a
examinar cada arbre detingudament per
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avaluar les seves qualitats i determinar la seva
funció: arbres estabilitzadors (els grans arbres
que acumulen fusta i valor i que en estar
presents en un nombre elevat estabilitzen
la massa), arbres latents (regeneració
instal·lada esperant un buit), arbres accelerats
(arbres esvelts i espigats que han ascendit a
l’estrat superior per algun espai) i arbres
complementaris (que són la resta, milloren als
3 principals i permeten donar compliment a
tots els objectius de gestió).
En resum, podríem dir que en les tallades
selectives de gestió propera a la natura
s’eliminen els arbres de pitjor qualitat, es
protegeix el regenerat, s’afavoreixen els bons
productors, es cuiden les espècies minoritàries
i es deixen alguns arbres morts i moribunds.
Els arbres a respectar són:
• arbres de bona qualitat en període
productiu que acumulen fusta i valor.
• arbres en estat de regeneració.
• arbres útils per a l’alimentació o el refugi
de la fauna (per exemple arbres morts o
monumentals).
• arbres de poca qualitat però que
desenvolupen funcions d’educació o protecció
sobre altres peus o sobre el sòl.
• arbres que sense exercir efectes negatius
ni funcions de protecció o educació sobre
d’altres o sobre el sòl no tenen interès
econòmic.
• arbres accelerats en període de creixement
que accedeixen a l’estrat dominant.
• arbres de poca qualitat l’extracció
dels quals no és rentable i no destorben el
creixement d’altres.
• arbres de bona qualitat que hagin
finalitzat el seu període productiu però que
realitzen funcions paisatgístiques, funcionals
i ecològiques importants.

Tractament individual de l’arbre que obliga a examinar cada individu detingudament
per avaluar les seves qualitats i determinar la seva funció. Una alzina surera pot produir
suro de qualitat a les estacions més extremes (Roses, Alt Empordà).

• arbres de bona qualitat que hagin
finalitzat el seu període productiu però que el
mercat actual no pot absorbir.
Els arbres a tallar són:
• arbres de bona qualitat que hagin finalitzat
el seu període productiu. No es defineix un
únic diàmetre objectiu, en funció de l’espècie
i la qualitat determinem un diàmetre objectiu
per a cada arbre.
• arbres que destorbin el desenvolupament
d’altres en període productiu que acumulen
valor.
• arbres que destorbin d’altres joves però de
millor qualitat.
• arbres que destorbin exemplars d’espècies
minoritàries.
• arbres malalts

Biomassa certificada
GARANTIA DE TRAÇABILITAT
I ORIGEN SOSTENIBLE
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El Consorci participa a la jornada ‘Gestió Forestal i del verd urbà Sostenible’, celebrada a Gavà
El dia 29 de novembre, Joan Rovira, en representació del Consorci
Forestal, va participar a la segona xerrada sobre Gestió Forestal
i del verd urbà Sostenible, en la que diferents responsables
d’administracions municipalistes i espais naturals propers a la
zona metropolitana de Barcelona (Collserola, Serra de Marina i

Garraf) van debatre sobre els reptes de la conservació d’aquests
espais. La principal conclusió va ser la importància d’impulsar la
gestió i l’aprofitament dels boscos de la zona i l’interès creixent
a nivell municipal d’invertir en calderes de biomassa per poder
aprofitar un recurs natural, renovable i proper.

El Consorci col·labora i participa de forma molt activa en el Barcelona Bioeconomy Forum
Barcelona Bioeconomy Forum, celebrat entre els dies 27 i
29 de novembre, va ser el primer fòrum de la bioeconomia
centrat en el paper dels boscos mediterranis en el nou model
de Desenvolupament que impulsa la UE. Des del Consorci
insistim des de fa temps en el potencial del bosc com creador

de riquesa i llocs de treball. Un potencial que, incorporant el
paraigües de la sostenibilitat i la multifuncionalitat, ara ja es
reconeix a nivell internacional. Un pas endavant necessari per
facilitar que es posin a l’abast del sector, eines i recursos pel
recolzament a inversions en gestió i en el camp de la innovació.

Experts forestals es van reunir a Bolonya, en el marc del projecte MENFRI en el que hi
participa el CFC
Treballar per tal que el bosc mediterrani sigui un motor
de desenvolupament econòmic, capaç de combatre
els efectes del canvi climàtic i fins i tot de promoure el
desenvolupament sostenible i equitatiu, és l’objectiu de
la trobada que hi va haver el passat mes de novembre
a Bolonya. A part de l’equip MENFRI, compost per
investigadors de silvicultura i de desenvolupament social,
propietaris de boscos i agències assessores provinents
d’Europa i el Magreb, a la trobada també hi van participar
experts forestals i de cooperació dels països del nord i del
sud de la Mediterrània.

Propietaris forestals i indústria treballen plegats per millorar la gestió i conservació de
les suredes

La Sala Quercus del pavelló Sant Leopold del Recinte
Modernista Sant Pau de Barcelona va acollir el passat 24
de febrer la segona reunió de coordinació amb tots els socis
del projecte Life+SUBER amb l’objectiu de fer un seguiment
tècnic de la realització de les accions i definir el pla de treball
pels propers mesos. En el marc de la reunió va tenir lloc
una roda de premsa per presentar aquest projecte europeu
destinat a millorar la gestió i la conservació dels boscos
surers de Catalunya. L’acte, que va tenir ressó a diferents
mitjans, va comptar amb les intervencions del secretari
general del CFC, Joan Rovira; del president del CFC, Rosendo

Castelló; del conseller del Grup Amorim, Francisco Carvalho,
i del Subdirector General de Boscos de la Generalitat de
Catalunya, Xavier Clopés.
El projecte, coordinat des del CFC, amb la participació
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Centre de la
Propietat Forestal, Amorín Florestal SA i Forestal Catalana
SA, treballa en la gestió i conservació de les suredes per
contribuir a l’adaptació i a una major resiliència dels boscos
de sureres europeus davant del canvi climàtic, afavorint la
seva conservació i el manteniment de la cadena de valor
associada.
Actualment ja s’han seleccionat la majoria de rodals on
s’implementaran els tractaments silvícoles innovadors i el
dispositiu de trampeig massiu per a Coraebus undatus. Els
tractaments innovadors proposats són la gestió irregular de
sureda densa mantenint una elevada fracció de sotabosc,
l’adevesament per a la prevenció d’incendis i la recuperació
de suredes degradades, en combinació amb el dispositiu de
trampeig massiu pel corc del suro.
Tota la informació del projecte Life+SUBER la podreu
trobar a partir d’ara a la nova web www.lifesuber.eu.
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La Cooperativa Serveis Forestals i l’Institut Català del Suro inicien un
projecte per impulsar l’ús del suro català en la fabricació de taps
El projecte, finançat pel Departament d’Empresa i
Ocupació, té com a objectiu principal caracteritzar el
suro català i millorar la seva preparació i classificació per
tal d’impulsar-ne el seu ús. Per dur-lo a terme es compta
amb la participació de 5 indústries fabricants de taps de
suro natural que permetran definir les característiques
fisicoquímiques dels taps elaborats a partir de suro
autòcton i avaluar-ne el seu potencial tècnic.

relacions entre proveïdors de suro català i fabricants
que fins ara només utilitzaven suro de fora de Catalunya
afavorint així l’entrada d’aquest material a nous mercats.
El treball conjunt entre proveïdors de matèria prima,
elaboradors de taps de suro i el centre de recerca, és
imprescindible per conèixer les característiques d’aquest
material i establir millores en el seu processat per
extreure’n tot el seu potencial i valoritzar–lo.
Les actuacions que es duran a terme són les següents:

Les indústries participants a qui ja se’ls ha subministrat suro
català per tal de poder realitzar les proves de rendiment
i de qualitat del suro ja triat i preparat són: J. Vigas,
SA; Parramon Salvi; Llenasnaturcork;
Parramon Exportap; i Manuel Serra, SA.
Joan Costa Quer, SA, com a empresa
que ja utilitza suro català, també
participarà al projecte per assessorar
sobre les operacions necessàries dins el
procés de preparació del suro.
Així doncs, el projecte propiciarà les

El CFC es reuneix amb ERC i
ICV per defensar la modificació
de la Llei del CPF
El CFC es va reunir el passat 22 de
gener amb Dionís Guiteras, representant
d’Esquerra Republicana de Catalunya a
la Comissió d’Agricultura al Parlament,
per defensar la modificació de la Llei
del Centre de la Propietat Forestal (CPF)
acordada amb el Govern.
Pel mateix motiu també es va reunir amb
Hortènsia Grau, diputada d’Iniciativa per
Catalunya Verds, per sumar el màxim de
consens a l’acord.

1. Caracterització tècnica del suro català a partir de
l’anàlisi i control de qualitat dels taps de suro.
2. Definició i establiment de les operacions necessàries
dins el procés de preparació del suro català per tal que
aquest sigui apte per als fabricants de taps de suro.
3. Establiment de convenis amb un mínim de 4
indústries fabricants de taps per a vi tranquil per tal que
aquestes realitzin proves de rendiment i de qualitat del
suro català ja triat i preparat.
4. Jornada de treball amb tots els participants del
projecte per posar sobre la taula els resultats obtinguts,
treure’n conclusions i aportar propostes de millora.
5. Accions de divulgació adreçades a les empreses que
fabriquen taps de suro i a bodegues de la zona per tal de
donar a conèixer els resultats.
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Un any més, el Consorci i la cooperativa Serveis Forestals han participat a la Fira de Biomassa
Forestal de Catalunya
La Fira de Biomassa Forestal de Catalunya, que aquest any
arribava a la quarta edició, es va celebrar entre els dies
19 i 20 de febrer al recinte firal del Sucre de Vic, i tant
el Consorci com la Cooperativa Serveis Forestals hi van
participar compartint un mateix estand.
La participació a la Fira va permetre donar a conèixer
l’associació i els diferents serveis que ofereix la Cooperativa
a possibles nous socis i també mantenir el contacte i
resoldre dubtes a persones ja sòcies. La informació es
donava a través dels plafons explicatius, tríptics, fulletons
i un reportatge fotogràfic de les activitats dutes a terme
per les dues entitats.
En el marc de la mateixa fira, el divendres 20 de febrer,
Josep M. Tusell, responsable tècnic del CFC, juntament
amb Judit Rodríguez, del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, van oferir la conferència ‘Millores tecnològiques
en la cadena de subministrament. Projecte INFRES’ en la que

van presentar els resultats dels assajos de treball realitzats
amb cable sintètic i amb autocarregador compactador, pel
desembosc de biomassa forestal.

La Cooperativa Serveis Forestals realitza la jornada de formació “La gestió de la pinassa.
Aclarides i tallades de selecció”
La jornada, organitzada pel DAAM i l’Escola Agrària del
Solsonès, i que es va celebrar el passat 12 de febrer, va
servir per establir els coneixements teòrics de base per a la
gestió dels boscos de pinassa amb l’objectiu productor de
fusta, des del plantejament inicial, execució dels treballs i

comercialització, amb un cas real per fer-ne una simulació
pràctica, vers la situació de mercat actual.
Totes les ponències van anar a càrrec de Xavier Vila i
Josep Capó, coordinador i tècnic, respectivament, de la
Cooperativa Serveis Forestals.

El Consorci i COSE sumen recolzaments al Congrés per aprovar una bonificació fiscal que
incentivi la inversió al bosc
El darrer 19 de febrer, Joan Rovira en representació del
Consorci Forestal, Francisco Carreño i Patrícia Gomez,
president i gerent de COSE respectivament, van reunirse al Congrés amb els representants del grup Popular a
la Comissió d’Agricultura per a defensar les esmenes del
propietaris forestals a la Llei bàsica de boscos.
Com a punt prioritari per donar resposta a l’objectiu
primer de la llei “garantizar la conservación y protección de
los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora,
sostenibilidad y aprovechamiento racional,…”, tant el
Consorci com COSE van insistir en la necessitat d’introduir
una proposta que compta amb un ampli consens tant a
nivell de Catalunya com del mateix Ministeri d’Agricultura,
i que passa per bonificar fiscalment les inversions en
treballs de millora dutes a terme en finques amb Pla de
gestió vigent. A la pràctica, la mesura, que amb la inclusió
a la Llei bàsica de boscos pot traslladar-se automàticament
a la Llei de l’IRPF i de Societats, podria suposar un estalvi
màxim del 30% en aquest tipus de treballs. Partint
d’aquestes dades estimem que podria arribar a doblar-se

la inversió en conservació i millora dels boscos i el que és
més important, al tractar-se d’activitats intensives en mà
d’obra l’Estat encara hi sortiria guanyant a través de les
cotitzacions a l’IRPF i a la seguretat social.
Al finalitzar la reunió, els representants del grup Popular
ens van garantir el seu recolzament i vam acordar treballar
plegats per sumar el recolzament de grups importants com
el català i, com no pot ser d’altra forma, del Sr. Montoro.
Aquí com a molts altres llocs qui paga mana. Ara el repte
és que hisenda entengui que la nostra és una proposta on
hi guanyem tots.

Els consumidors

confien en els segells de
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Un 80% considera que les empreses haurien d’etiquetar
els seus productes d’origen forestal

S

egons una enquesta de PEFC
Internacional, més del 80% dels
consumidors a tot el món consideren que
les empreses que utilitzen material certificat de
boscos gestionats de forma sostenible haurien
d’utilitzar etiquetes de certificació. L’enquesta
mostra que les etiquetes de certificació, com el
segell PEFC, són els mitjans que més confiança
aporten als consumidors sobre l’origen sostenible
dels productes forestals.
Segons publicava el passat desembre PEFC
Internacional, els consumidors creuen que és
important realitzar una compra responsable; el
60% dels enquestats opina que la seva elecció
de compres per a un producte etiquetat pot tenir
una conseqüència positiva en els boscos. Només
el 10% opina el contrari.
D’altra banda, prop del 30% dels consumidors
busquen activament les etiquetes de certificació
forestal.
“Com a organització líder en certificació forestal,
ens anima que els consumidors reconeguin els
beneficis de la certificació forestal, i que el segell
PEFC els permet consumir de manera responsable
i recompensar les empreses que l’utilitzen”, va
dit Ben Gunneberg, Secretari General de PEFC
Internacional.
L’estudi mostra que més de la meitat dels
consumidors (54%) considera que les etiquetes
de certificació són la prova més segura que s’han
tingut en compte les consideracions ambientals
i de desenvolupament sostenible. Altres aspectes
que donen confiança són el país d’origen (30%),
la marca (24%) i les recomanacions de familiars
/ amics i mitjans de comunicació (17% i 16%
respectivament).
La majoria dels consumidors a nivell mundial
- més del 80% - consideren que les empreses
haurien d’utilitzar les etiquetes en els seus
productes per comunicar les seves pràctiques de
subministrament i compra responsable. Només el
4% considera que les empreses no han d’utilitzar
etiquetes.
“Considerant les etiquetes com la font
d’informació més fiable per als consumidors
sobre si un producte és ambiental i socialment

responsable, l’etiqueta PEFC demostra als
consumidors que una empresa compleix les
seves demandes de sostenibilitat”, va destacar
Gunneberg. “L’etiqueta PEFC afegeix valor real a
la marca d’una empresa.”
La confiança dels consumidors en el segell PEFC
L’enquesta mostra que PEFC és el segell de
certificació forestal mundial en què més confien
els enquestats, lleugerament per davant de
FSC (Forest Stewardship Council). El 40%
dels consumidors reconeix algun dels segells
internacionals de certificació forestal, dels quals
el 21% reconeix el segell PEFC.
Aquesta primera enquesta global dirigida al
consumidor va ser realitzada per la companyia
d’investigació de mercats GfK, amb una mostra
d’un total de 13.000 persones (homes i dones
de més de 16 anys) en 13 països: Alemanya,
Austràlia, Àustria, Brasil, Xina, Espanya, EUA,
Finlàndia, França, Itàlia, Japó, Regne Unit i Suècia.
Sobre PEFC
PEFC (Programa per al Reconeixement de la
Certificació Forestal) és el sistema de certificació
forestal més important del món. Promou la gestió
sostenible dels boscos a través de la certificació
forestal, abastant aspectes socials, econòmics i
mediambientals.
Més de 260 milions d’hectàrees de boscos i
més de 16.000 empreses estan certificats a nivell
global amb PEFC, que va ser fundat pels petits
propietaris i gestors forestals per demostrar
l’excel·lència en la gestió sostenible dels boscos
Més informació: www.pefc.org / www.pefc.es

Asociación
Española para
la Sostenibilidad
Forestal
Creciendo en
responsabilidad
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El dret de propietat
Límits i restriccions

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

S

i fa cinquanta anys haguéssim dit que
una Agència Catalana de l’Aigua ens
confiscaria els arbres de ribera a cop
de Llei, Urbanisme ens posaria mil traves per
a reconstruir una masia, i alguns Ajuntaments
ens declararien públics els nostres camins,
segurament ens haurien pres per ximples o
ens haurien desheretat per ineptes. Perquè si
bé és cert que el món va canviant, no deixa de
ser sorprenent que constantment ens haguem
de preguntar fins a quin punt els propietaris
forestals som amos de les nostres finques, i
haguem de demanar permís a tothom per a
mantenir i conservar el patrimoni familiar.
El concepte “propietat” es troba regulat al
Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya (Llei
5/2006, de 10 de maig) on el defineix com el
dret a usar els béns, a gaudir-ne i disposar-ne.
No obstant això, cal tenir present que el següent
apartat introdueix el concepte “funció social
de la propietat” on, de conformitat amb el què
estableix l’article 33 de la Constitució Espanyola,
condiciona i restringeix la capacitat de realitzar
el què el propietari vulgui i desitgi.
A títol informatiu, la restricció que suposa la
“funció social” té el seu origen a la Sentència del
Tribunal Constitucional número 37/1987, de 26
de març la qual va introduir el deure d’atendre
als valors o interessos de la col·lectivitat. En
el mateix sentit ho va reconèixer una altra
Sentència del mateix Tribunal l’any 1991,
quan va afirmar que el legislador pot establir
regulacions diferents sobre la propietat segons
la seva pròpia naturalesa i en atenció a les
seves característiques generals1. Per tant, hem
de tenir present que aquestes dues resolucions
judicials van marcar un punt d’inflexió a la
manera d’entendre les propietats privades, i les
capacitats de cada amo de fer el què consideri.
En conseqüència, quins límits o restriccions
tenim els propietaris forestals?
L’article 545-2 del Llibre V del Codi Civil de
1 PUIG FERRIOL, Lluís i, ROCA I TRIAS, Encarna (2007): Institucions del Dret Civil de Catalunya. Volum IV. Drets Reals. Editorial
Tirant lo Blanc. València. Pàgines 257-259.

Catalunya2 preveu 9 restriccions (d’un total
d’11) que afecten d’una manera o altra als
propietaris forestals. La llei les anomena
“restriccions en interès públic”, i afecten la
disponibilitat o l’exercici del dret i constitueixen
els límits ordinaris del dret de propietat en
benefici de tota la comunitat (apartat primer).
Es desglossen de la següent manera:
1. Del planejament territorial i urbanístic i de
les directrius de paisatge (els plans d’ordenació
urbanística).
No en som gaire conscients però, actualment hi
ha una quantitat ingent de normes urbanístiques
que condicionen el què podem fer i què no.
Parlo dels famosos Catàlegs de Masies, dels
planejaments urbanístics municipals (POUM,
per exemple), o dels Plans Territorials generals i
sectorials d’abast català. El resultat de tot plegat
és que quan volem construir un magatzem al
costat de la masia, rehabilitar unes corts, fer una
rompuda, o simplement obrir una pista forestal,
malauradament els propietaris ens trobem amb
un seguit d’impediments que ens impossibiliten
fer el què preteníem, o ens fa desistir de tirar-ho
endavant.

2 Article 545-2 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.
Restriccions en interès públic
1. Les restriccions en interès públic afecten la disponibilitat o
l’exercici del dret, constitueixen els límits ordinaris del dret de
propietat en benefici de tota la comunitat i es regeixen per les
normes d’aquest codi i de les altres lleis.
2. Tenen la consideració de límits ordinaris del dret de propietat, entre d’altres, les següents restriccions que estableix la
legislació:
a) Del planejament territorial i urbanístic i de les directrius
de paisatge, i, en aplicació d’aquests, dels plans d’ordenació
urbanística.
b) Sobre l’habitatge.
c) Agrària i forestal.
d) De protecció del patrimoni cultural.
e) De protecció dels espais naturals i del medi ambient.
f) De construcció i protecció de les vies i de les infraestructures de comunicació.
g) De costes i d’aigües continentals.
h) De foment de les telecomunicacions i de transport de
l’energia.
i) D’ús i circulació dels vehicles de motor, els vaixells i les
aeronaus.
j) De protecció i defensa dels animals.
k) De defensa nacional.
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2. Agrària i forestal.
En aquest apartat tenim la gran sort de tenir un Centre
de la Propietat Forestal que ens facilita la gestió forestal
de les nostres finques. No obstant això, la normativa
de prevenció d’incendis de les carreteres o de les línies
elèctriques, per posar un exemple, tendeix cada vegada
més a imposar criteris i a gravar les nostres finques, en
comptes de consultar-nos-ho o compensar-nos dignament.

7. Del foment de les telecomunicacions i de transport
de l’energia.
El fet que a nivell governamental es pugui expropiar a un
propietari forestal per fer-hi passar una torre elèctrica és
una clara restricció als drets de propietat. La normativa
del sector elèctric, per exemple, estableix d’entre d’altres
gravàmens, les servituds de pas i de vol que afecten
directament a les masses forestals adjacents.

3. De la protecció del patrimoni cultural.
Guarda relació sobretot amb les declaracions de “béns d’interès
local o nacional” (BCIL o BCIN). La problemàtica associada a la
inclusió d’una masia al Catàleg del Patrimoni Cultural Català
són el seguit de deures i obligacions que s’imposen sense que
hi hagin compensacions econòmiques efectives, o ajudes en
el manteniment.

8. D’ús i circulació dels vehicles de motor, els vaixells i
les aeronaus.
Dissortadament, al nostre país disposem d’una llei d’accés
motoritzat al medi natural incomplerta, i que no s’aplica
com pertocaria. A títol d’exemple, resulta incomprensible
que el Servei Català de Trànsit atorgui autoritzacions per
a fer rallyes en camins forestals sense que es notifiqui
degudament al propietari, o no es controlin les males
pràctiques d’alguns motoristes.

4. De la protecció dels espais naturals i del medi ambient.
Una tercera part del territori català està afectada per alguna
figura de protecció natural. Si bé és cert que és important
vetllar per la biodiversitat i pel bon estat de salut del medi
natural (els propietaris som els primers de voler-ho), resulta
incomprensible que se’ns imposi una normativa abastament
restrictiva i poc acurada a la realitat, ja que precisament som
nosaltres i els nostres avantpassats els qui han propiciat que
avui en dia existeixin finques de notori interès natural.
5. De construcció i protecció de les vies i de les
infraestructures de comunicació.
Sabien que el domini públic de carreteres comprèn els 3 metres
a cada costat de les carreteres convencionals, i fins els 8 metres
en les autopistes i vies preferents? Aquesta declaració legal
significa que tota aquesta superfície és de l’Administració, i
no del propietari. Tot això sense comptar la zona de servitud,
de 25 metres en autopistes i vies preferents, i de 8 metres
en la resta de carreteres; i la zona d’afectació, que va dels
30 metres, 50 metres als 100 metres segons la carretera, a
comptar des del domini públic de carreteres. En aquests casos
el Decret Legislatiu de Carreteres és concís: el propietari queda
supeditat a l’autorització de la Generalitat, a l’hora de fer-hi
qualsevol actuació o obra, i fins i tot la tala d’arbres, encara
que ell mateix els hagués plantat temps enrere.
6. De costes i d’aigües continentals.
Les restriccions a la propietat forestal
de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua)
o la CHE, malauradament són les més
conegudes. El fet que les lleres dels
sots i torrents siguin de domini públic
hidràulic i que alhora, en els següents 100
metres d’amplada (zona de servitud i de
policia) requereixi demanar autorització
i liquidar una taxa pública resulta del
tot incomprensible, i una clara restricció
imposada per imperatiu legal.

9. De protecció i defensa dels animals.
És l’exemple menys contundent de tots però no deixa de
demostrar una manca de coneixement del medi natural.
Molt sovint a les masies hi ha gats esquerps, o gossos que
no tenen la quartilla perquè bàsicament vigilen i no es
mouen de la casa. Tanmateix, amb la llei en mà cal tenir
present que és obligatori censar totes aquestes bèsties amb
una identificació electrònica o un microxip homologat.
A títol de conclusió, és possible que aquest intervencionisme
vagi en augment perquè malauradament, l’atractiu dels
boscos als ulls d’algunes administracions és molt llaminer,
i perquè no existeix una frontal oposició als criteris
conservacionistes, que en definitiva són els que actuen
com autèntics “lobbies” sobre als governs i la opinió
pública menys rural.
Les normes s’han de complir, però també han de ser
ben redactades. I la legislació que afecta al nostre sector
és dissortadament, intervencionista i poc adequada a la
realitat. Un dels pares del Dret Administratiu deia sovint
que el derecho está para la vida; y no la vida para el derecho.
Potser que comencem a posar-hi fil a l’agulla, no?
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La qualitat

de l’estella forestal

A

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

l’anar a omplir el dipòsit del cotxe no et
preguntes si la qualitat de la gasolina
és adequada o no, s’assumeix que ho
és, com també se sap que s’haurà de canviar
el filtre del gasoil cada certs quilòmetres.
Doncs el mateix succeeix amb la biomassa.
De fet, la marca ENPlus per a pèl·let està tan
implementada que tothom sap que si compra
la qualitat A1 (la qualitat més alta) igualment
haurà de netejar les cendres cada cert temps.
Lògicament, hi ha la possibilitat de comprar una
qualitat A2 i s’estalviarà certs diners a canvi de
netejar l’estufa més sovint si ens referim a les
cendres.
El biocombustible forestal en forma d’estella
o pèl·let es regeix per uns paràmetres de
qualitat que ja es comencen a conèixer. Aquests
són la humitat, la granulometria, el contingut
energètic i les cendres entre altres. Abans però
cal definir l’origen de la biomassa. Aquesta
prové de diverses fonts en funció de la seva
procedència i es classifica segons la norma ENUNE 14961. A la taula 1 es mostra l’Origen de
la Biomassa llenyosa, el qual pertany a l’Origen
1. L’origen 2 correspon a la biomassa herbàcia,
el 3 a la biomassa provinent de fruits i el 4 a
barreges i mescles dels anteriors.

Taula 1. Classificació biomassa llenyosa segons EN-UNE 14961
Origen

Font

1.1.1. Arbre sencer
1.1.2.Arbre sencer incloent arrels
1.1.3. Tija llenyosa
1.1.4. Restes de tallada
1.1.
Procedent de bosc 1.1.5. Soques
1.1.6. Escorça d›operacions forestals
1.1.7. Fusta de jardineria, parcs, manteniment de
carreteres, vinya i horta
1. Biomassa
1.1.8. Conjunts i barreges
llenyosa  
1.2.
1.2.1 Restes de fusta no tractada químicament
Subproductes
1.2.2. Restes de fusta tractada químicament,
i restes de la
fibres i components de la fusta
indústria de la
1.2.3.Conjunts i barreges
fusta  
1.3.1. Fusta no tractada químicament
1.3.
1.3.2.Fusta tractada químicament
Fusta usada
1.3.3. Conjunts i barreges
1.4. Conjunts i barreges

Aquesta classificació ja dóna molta informació
sobre l’estella; per exemple, si s’indica que és
del tipus 1.1.3. tindrem exclusivament estella
provinent del tronc de l’arbre. En canvi amb una
tipus 1.2.1. provindrà, entre altres, de costers
sense escorça. A part també es classifica entre
coníferes, frondoses o barreges i mescles de les
anteriors.
Una vegada sabem l‘origen i la font del
material, hi ha una sèrie de paràmetres que s’han
de considerar, tant dependents del maneig de la
biomassa com intrínsecs del propi material.
Paràmetres que depenen de maneig de l’estella
Humitat
Quan es talla el tronc aquest està entre el
45% i el 55% d’humitat en base humida (bh),
que representa l’aigua de la fusta respecte el
total d’aigua més fusta. Un cop es talla l’arbre
dependrà de la logística de l’aprofitament, que
s’emmagatzemi a carregador o a pati, que s’estelli
directament (en verd) o després d’un temps (en
sec) a carregador o al pati de l’empresa, i de
l’emmagatzematge de l’estella que pot ser a
l’aire lliure, sota tèxtil o sota cobert. Segons el
moment de la tala i de l’estellat, el temps i tipus
d’emmagatzematge i les condicions ambientals
tindrem una estella amb més o menys humitat.
El correcte funcionament de la caldera
dependrà que l’estella que hi posem estigui
sempre en unes condiciones d’humitat similars.
Tot i que les calderes automàtiques regulen
l’entrada d’oxigen gràcies a la sonda lambda,
variacions grans d’humitat ens farien modificar
els paràmetres de la caldera. Els valors de
referència d’humitat d’estella estan entre el 25%
i el 35% en bh; humitats inferiors les podem
aconseguir en condicions de baixa humitat
relativa ambiental o mitjançant assecat forçat.
Granulometria o distribució de la mida de
partícula
L’estellat és un procés que requereix d’una
alta professionalitat i maquinària específica
per a produir un tipus de qualitat concreta.
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La transformació del tronc o arbre sencer a
partícules que poden ser des de 35 cm de llargada
o més i diferents gruixos a partícules de menys
de 3,15 cm de llargada i 1 cm de gruix dependrà
de l’estelladora, dels garbells que porti, del seu
manteniment, del tipus i forma del material a
estellar i de la traça de l’operari. El producte que
s’obté inclou partícules grans, mitjanes, petites
i fines, i per classificar-la dintre una classe o
altra s’utilitza la norma europea EN 14961-1
i EN14961-4 (ús domèstic) (Taula 2), així com

també la norma Austríaca Önorm 7133 (Taula 3),
degut a que els austríacs van ser els primers en
vendre calderes amb una estella classificada.
Les classes P16A, P16B, P31,5 i P45A es consideren
aptes per a usos no industrials. Les classes P45B,
P63 i P100 es consideren aptes per a usos
industrials. Per a les classes industrials P45B, P63
i P100, la quantitat de fins es pot establir amb les
classes F04, F06 i F08 on F04 implica un 4% de
partícules fines.

Taula 2. Norma europea EN 14961-1 i EN 14961-4 (ús domèstic)
Rangs permesos de granulometria
Classe estella

Valors extrems permesos

Fracció fina
(<3,15 mm)

Fracció principal
>75%

Elements gruixuts

Secció màxima

Longitud
màxima

P16A

≤12%

3,15 – 16 mm

≤ 3% >16mm

1cm2

3,15 cm

P16B

≤12%

3,15 – 16 mm

≤ 3% >45mm

1 cm2

12 cm

P31,5

≤ 8%

8 – 31,5 mm

≤ 6% >45mm

2 cm

2

12 cm

5 cm2

12 cm

5 cm2

35 cm

P45A

≤ 8%

8 – 45 mm

P45B

≤ 8%

8 – 45 mm

≤ 6% >63mm i màxim
3,5% >100 mm
≤ 6% >63mm i màxim
3,5% >100 mm

P45B
(restes tallada)

≤ 25%

3,15 – 45 mm

≤ 6% >63mm i màxim
3,5% >100 mm

5 cm2

35 cm

P63

≤ 6%

8 – 63 mm

≤ 6% >100 mm

10 cm2

35 cm

P63
(restes tallada)

≤ 25%

3,15 – 63 mm

≤ 6% >100 mm

10 cm2

35 cm

P100

≤ 4%

16 – 100 mm

≤ 6% >200 mm

18 cm2

35 cm

P100
(restes tallada)

≤ 25%

3,15 – 100 mm

≤6% >200 mm

18 cm2

35 cm

Taula 3. Normativa Austríaca ÖNORM 7133
Rangs permesos de granulometria
Classe estella Fracció grollera
≤20%

Valors extrems permesos

Fracció principal
>60%

Fracció fina
≤20%

Fracció molt
fina ≤4%

Secció
màxima

Longitud màxima

G30

>16 mm

16 - 2,8mm

2,8 - 1 mm

<1 mm

3 cm2

8,5 cm

G50

>31,5 mm

31,5 - 5,6 mm

5,6 - 1 mm

<1 mm

5 cm2

12 cm

G100

> 63 mm

63 - 11,2 mm

11,2 - 1 mm

<1 mm

10 cm2

25 cm

biomassa

catalunyaforestal

16
18

Març de 2015

Cendres
El contingut en cendres és un paràmetre que
depèn tant del propi material com del maneig
que se n’ha fet al llarg de tota la cadena de
subministrament. La fusta sense escorça es
troba entre valors de 0,4-0,7% de contingut
en cendres; en canvi, si es tracta de tronc
sencer les cendres augmenten fins al 0,7% o
2%. El valor augmentarà si l’escorça és més
gruixuda i/o si s’hi inclouen les branques,
les quals disposen de més escorça per unitat
de superfície de fusta. Això és degut a que
a l’escorça s’hi troben més elements que no
reaccionen en el procés de combustió i es
queden com a residu.
El contingut de cendres augmentarà
considerablement si en el procés d’extracció de
l‘arbre s’incrusta sòl forestal, així com també si
s’usa fusta tractada i/o pintada o si hi ha hagut
contaminació de plàstics i/o altres materials.
Un alt contingut en cendres comportarà un
augment en la freqüència de retirada de les
cendres així com de la neteja de tubs i filtres
de la caldera. Cal dir que un contingut en
cendres massa elevat pot ser perjudicial per
a la caldera si aquestes en quedar-se dintre
la caldera es fusionen a alta temperatura, ja
que en refredar-se es formaran els agregats o
petrificats que poden malmetre algunes parts
internes.

Paràmetres intrínsecs al material
Contingut energètic net
També anomenat Poder Calorífic Inferior (PCI)
rebel·la el contingut d’energia per unitat de
material en unitats de pes. Normalment es
dóna en kWh/t o kcal/kg i s’ha d’especificar
en quina humitat es dóna (Taula 4). Per
a comparar un material amb un altre les
condicions d’humitat han de ser les mateixes
i normalment es compara al 0% d’humitat. És
imprescindible considerar la humitat degut a
la relació directa entre PCI i humitat, tal com
es veu a la Figura 1.
Poder Calorífic Inferior

5500
5000
4500
4000
kWh/t

Algunes empreses disposen de garbells per tal
d’assegurar que la distribució de les partícules
està d’acord amb aquesta classificació. És un
paràmetre transcendent ja que una estella
sobre dimensionada pot bloquejar un sistema
d’alimentació dissenyat per a estelles de classe
més petita.

3500
3000
2500
2000
1500
1000
0

10

20

30

40

50

Humitat (bh)

Figura 1. Poder calorífic net en funció de la
humitat. Font Afb-CTFC
Quan es relaciona els kWh respecte el pes, el
contingut energètic (kWh/t) de l’alzina i el pi
roig són similars, si tenen el mateix contingut
d’humitat. En canvi, si es considera respecte
el volum (kWh/m3) el seu contingut energètic
és molt diferent ja que l’alzina té una densitat
més elevada i, per tant, 1 m3 d’alzina té més
poder calorífic que 1 m3 de pi.
Aquests són els paràmetres més importants
per l’estella procedent de bosc (1.1.).

Taula 4. Contingut energètic de les principals espècies forestals de Catalunya
Humitat (bh)

kWh/t

0

5

15

17.5

20

22.5

25

27.5

30

32

35

37.5

40

42.5

45

60

Alzina

5,307

5,008 4,409 4,260 4,110 3,960 3,811 3,661 3,512 3,392 3,212 3,063 2,913 2,763 2,614 1,716

Roure
Pi roig
Pinassa
Pi blanc
Pi pinyer (fusta)
Pollancre
Castanyer
Faig

4,975
5,338
5,296
5,082
5,374
4,815
5,184
4,951

4,692
5,037
4,997
4,794
5,071
4,540
4,891
4,670

4,127
4,436
4,400
4,218
4,466
3,991
4,305
4,107

3,986
4,285
4,250
4,074
4,315
3,854
4,158
3,966

3,844
4,135
4,101
3,930
4,164
3,716
4,012
3,825

3,703
3,984
3,952
3,786
4,012
3,579
3,865
3,684

3,562
3,834
3,802
3,642
3,861
3,442
3,718
3,544

3,420
3,684
3,653
3,498
3,710
3,304
3,572
3,403

3,279
3,533
3,504
3,354
3,558
3,167
3,425
3,262

3,166
3,413
3,384
3,238
3,437
3,057
3,308
3,150

2,996
3,232
3,205
3,066
3,256
2,892
3,132
2,981

2,855
3,082
3,056
2,922
3,104
2,755
2,986
2,840

2,714
2,931
2,906
2,778
2,953
2,618
2,839
2,699

Font: CTFC, Energuía, Pla de Biomassa,Biocalor, ETA Heiztechnik GmbH, Projecte Biosouth, Technologie- und Förderzentrum

2,572
2,781
2,757
2,634
2,802
2,480
2,693
2,559

2,431
2,631
2,607
2,490
2,651
2,343
2,546
2,418

1,583
1,728
1,711
1,626
1,743
1,519
1,667
1,573
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D’altra banda, tal com existeix ENPlus pel pèl·let,
existeix DBOSQ per l’estella.
Marca de qualitat DBOSQ
DBOSQ és la marca que garanteix la qualitat
de l’estella forestal promoguda per l’Àrea
d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC.
Es va crear en veure la necessitat de garantir
unes qualitats determinades i conegudes per
productors i consumidors. DBOSQ fa un pas més
i també garanteix l’origen geogràfic gràcies al
control de la traçabilitat.
Per a conèixer la qualitat es fan mostrejos
al pati del subministrador i també en les
descàrregues d’estella tal com es mostra a la
Fotografia 1.
Figura 2. Etiqueta identificadora del producte DBOSQ
Per a més informació sobre DBOSQ:
http://afib.ctfc.cat/dbosq.
Actualment hi ha 3 empreses que venen estella forestal certificada
DBOSQ a Catalunya, les podreu trobar al següent enllaç:
http://afib.ctfc.cat/empreses.
QR Empreses:

Fotografia 1. Mostreig del subministrament a
la caldera del CTFC. Desembre 2014
Agafades les mostres es realitzen els anàlisis
de laboratori corresponents i es classifica
segons les normes anteriorment comentades.
Amb la biomassa classificada es demana la
documentació referent a la traçabilitat per a
conèixer l’origen geogràfic d’on prové l’estella.
Un vegada validada la informació s’entrega
una etiqueta per a cada classe d’estella i amb
l’identificador del subministrador i la resta de
paràmetres que es mostren a la Figura 2.

Agraïments
Agrair la feina realitzada a tot l’equip de l’Àrea d’Aprofitaments
Fusters i Biomassa del CTFC, sense ells això no hauria estat
possible. Part de la informació publicada ha estat produïda en el
marc de projecte Proforbiomed (www.proforbiomed.eu).

Venc màquina de triturar marca
Pezzolato, model Trituratore PZ 150 mm.

Ideal per a fer estella de troncs de fins a 15 cm
de diàmetre o per a l’eliminació de restes de
brancada. Funciona amb la força d’un tractor.
A meitat de preu.

Telèfon de contacte: 660 30 04 94 (Josep Sagués)
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del freixe de fulla gran
a Catalunya

Neus Aletà
Antoni Vilanova
IRTA – Torre
Marimon

		
A. Baucells
Col·legi Sant
Miquel dels Sants
– Vic

E

l freixe de fulla gran, Fraxinus
excelsior L., és una espècie arbòria
altra hora amb un pes rellevant en
l’economia agrària pel seu ús com a farratge.
Actualment, encara forma part del paisatge
de les riberes del nord de Catalunya però
passa completament desapercebuda engolida
dins la seva pròpia frondositat i per la manca
de vistositat dels seus òrgans reproductius
que es confonen fàcilment amb el fullatge
(Fotografia 1). Està àmpliament estesa per
tota Europa endinsant-se en la Península
Ibèrica just en la seva franja nord (Figura 1).
Aquesta distribució correspon a les zones amb
una pluviometria alta i fred en el període de
repòs hivernal. Les poblacions a Catalunya es
troben preferentment en zones muntanyoses i
en terrenys àcids.
Flors/inflorescències

Els arbres poden tenir:
· Solament flors masculines
· Flors hermafrodites i/o femelles

Figura 1. Mapa de distribució de l’espècie (Font: EUFORGEN,
2010)

És un arbre amb port forestal, fàcil de guiar en
eix, i molt agraït quan se’l planta en terrenys
fèrtils; el seu potencial de creixement unit a la
qualitat atribuïda a la seva fusta fa d’aquest
planifoli una espècie a considerar en les noves
aforestacions. Una de les característiques que
se li atribueixen és que en fase adulta quasi bé
no es diferencia l’albeca del duramen. La fusta
de freixe és doncs especialment preuada a tota
Europa en l’obtenció de xapa per a la fabricació
de mobles i pel seu ús en parquets (Fotografies
2 i 3). També s’utilitza freqüentment en la
fabricació d’estris flexibles i alhora resistents
als impactes secs, un bon exemple n’és els
estics de joquei. El preu d’aquesta fusta a
Europa, si reuneix els requisits estàndard
de qualitat (rectitud, mida i sense defectes
interns), és equiparable al d’altres planifolis
(350-1000€/m3 segons classificació).

Infructescències

Fruit és una sàmara alada que permet la seva
disseminació pel vent. Gran quantitat de fruits per
infructescència (50-150).
Fotografia 1. Flors i fruits del freixe de fulla gran

Fotografies 2 i 3.
Detall de la fusta
(Xiloteca
Joan
Bergós - UdL)
i exemple de
disseny amb tauler
de freixe.
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Ara bé, la importància de l’espècie no tan sols rau en el
seu ús directe sinó també en la seva particular evolució
adaptativa que li atorga un lloc com indicador de l’efecte
del canvi climàtic en l’àrea mediterrània. El F. excelsior
comparteix hàbitat amb F. angustifolia en algunes zones.
Aquesta espècie, coneguda com freixe de fulla petita, té
una distribució més meridional a Catalunya i en la zona de
contacte amb el de fulla gran dóna lloc al que es coneix
com “línia d’hibridació”. La presència d’arbres provinents del
creuament de les dues espècies es detecta cada cop més
endins en les masses del freixe de fulla ampla causant el
que es coneix com introgressió genètica d’una espècie dins
l’altra. Aquesta situació es produeix per l’efecte distorsionant
sobre la biologia floral dels Freixes que té l’augment de les
temperatures, afavorint la coincidència en el temps de les
floracions de les dues espècies i així l’aparició d’híbrids.
Aquesta introgressió es veu facilitada per la lleugeresa del
pol·len de les Oleàcies (els Freixes són de la mateixa família
que les oliveres) i per l’elevat grau d’interfertilitat entre
aquests dos Fraxinus. Segons el treball realitzat per A. Arnal
a la UdL i a l’IRTA, estudiant els caràcters morfològics (fulles,
gemmes i llavors) de les principals poblacions de F. excelsior
de Catalunya, hi ha actualment masses identificades com F.
excelsior que en part estan hibridades amb F. angustifolia
(Figura 2). Estudis posteriors realitzats a l’IRTA amb caràcters
morfològics de fulla i amb marcadors moleculars han permès
identificar que la introgressió actual s’estén encara més
lluny i que es poden trobar híbrids dins les poblacions de
freixe de fulla gran fins la Vall d’Aran (Figura 3).

Figura 2. Distribució
per
comarques
de fenotips de
F. excelsior i F.
angustifolia
en
funció de caràcters
morfològics (Font:
PFC Alberto Arnal,
2012)

Figura 3. Resultats
de
l’estudi
d’hibridació
realitzat
sobre
els individus de F.
excelsior recollits
en el Banc Clonal
de Torre Marimon.
Els punts indiquen
el lloc d’origen de
l’arbre avaluat.
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Davant d’aquesta situació cal replantejar
la conservació d’aquesta espècie in situ
establint quina és la distribució actual en les
masses forestals per ben delimitar les fonts
llavoreres i estudiant la dinàmica de la seva
evolució. L’IRTA, inicialment amb la UdL i
actualment en col·laboració amb Forestal
Catalana, està establint un banc clonal de
F. excelsior depurat per tal de conservar
ex situ aquesta espècie elegint individus
de les diferents procedències amb bones
característiques productives (Fotografia 4).
Paral·lelament s’ha plantejat la instal·lació
d’assaigs de procedències i progènies en
diferents climatologies per conèixer el
potencial adaptatiu d’aquesta espècie.

Freixe del nord europeu i amb presència
ja confirmada a França i Itàlia. Aquesta
situació ens col·loca a la defensiva, ja que a
Espanya encara no s’ha descrit la malaltia,
i ens duu a evitar l’entrada de planta sense
un estricte control (és una malaltia de
quarantena a la CE). Ara bé, sortosament
s’ha localitzat una certa resistència a
aquest fong en alguns Freixes, el que ha de
permetre avaluar les diferents procedències
en front d’aquesta amenaça (Fotografia 5).
D’altra banda, conèixer el comportament
dels materials híbrids que actualment
s’estan estenent de manera natural i amb
facilitat pel territori en front d’aquesta
malaltia sembla de gran importància
perquè F. angustifolia, l’altre genitor
d’aquests híbrids, està considerada com una
espècie molt sensible a aquest fong

Fotografia 4. Arbre ‘plus’, o individu amb bones
característiques fenotípiques, a la Vall d’Aran.

A banda de l’interès que pot suposar
per l’espècie mantenir la seva diversitat
genètica conservant les poblacions que
creixen en els llocs més meridionals
d’Europa, la delimitació o instal·lació de
Materials de Base ha de permetre produir
planter amb garanties d’origen i qualitat
per no haver d’importar Freixes del nord
d’Europa. Hi ha un aspecte de tipus sanitari
molt important a tenir present i és la
veloç expansió del fong Hymenoscyphus
fraxineus (conegut fins ara com la Chalara
del freixe) per Europa que en pocs anys
està minvant les poblacions naturals de

Fotografia 5. Arbre afectat per la “Chalara del freixe”
en una massa natural a Polònia
(més informació a www.fraxback.eu)

L'extraordinari
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del desembre de 2014

al Vallès

S

egons titulava la premsa de Sabadell,
el passat mes de desembre aquest
municipi va patir “el desastre ecològic
més gran de la seva història”. Aquest titular,
que potser va massa enllà, es referia al fet que
a l’anomenat Rodal de Sabadell s’havia calculat
la pèrdua de prop de 290.000 arbres per la
ventada del matí del 9 de desembre de 2014.
Segons dades dels Agents Rurals, en total hi
ha afectades 307 ha al Vallès Occidental i 206
a l’Oriental. De fet, va ser un fenomen bastant
localitzat damunt unes quantes clapes forestals
dels municipis entre Terrassa i La Garriga.
Això s’explica tant per la pròpia estructura en
mosaic dels rodals del bosc afectats com pel
comportament capritxós de les ratxes màximes
de vent. S’entén llavors que paratges com el
de Can Casamada i Can Deu, que representen
dues de les àrees més extenses de bosc al pla,
siguin els indrets amb més superfície afectada.
Però, alhora, dins d’aquests paratges, trobem
zones arrasades completament al costat
d’altres sense afectació. Comparativament,
tenint en compte que la major part dels boscos
vallesans se situen a les muntanyes, s’observa
molta més superfície afectada al pla. Com
que en ambdós àmbits el pi blanc és l’espècie
dominant, un primer factor que s’ha assenyalat
per a explicar la major fragilitat dels pins a les
terres més baixes és que aquí tenen un sistema
d’arrels més superficial, per tant menys
resistent, que el que desenvolupen als terrenys
abruptes montans circumdants. També s’ha dit
que aquesta resistència diferenciada d’arrels
podria haver-se agreujat per les abundants
precipitacions prèvies. Però la presència de
pins amb el tronc partit per la meitat posen en
entredit la hipòtesi que el culpable sigui un sòl
massa tou per a unes arrels massa superficials.
En general, les imatges d’aquesta ventada
recorden les d’un precedent relativament
recent, la ponentada del 24 de gener del
2009, que ja va ser motiu de comentari en
aquesta secció. No passa gens desapercebut

que en ambdues ocasions el pi blanc ha estat
la gran víctima. En el 2009 era molt evident
que exemplars esparsos, sovint en zones
d’estètica enjardinada, per exemple dins
d’urbanitzacions, foren extremadament fràgils.
Ara potser ha afectat rodals més compactes.
I la pregunta acaba sorgint inevitablement: si
com dèiem al començament són danys sense
precedents, és per què l’episodi meteorològic
és extraordinari o bé és degut a un procés
d’estancament o decaïment d’aquestes
pinedes? Aquí ens centrarem en intentar
detectar com de singular va ser l’episodi de
vent que ens ocupa i deixarem la segona part
de la pregunta per a persones més expertes.
Abans, però, sí que volem recordar que els
boscos de la plana vallesana són sovint més
aviat parcs periurbans. En ells s’ha afavorit la
presència d’un estrat arbori alt i homogeni de
pins blancs (massa prims i massa nombrosos,
però aquesta no seria un característica
exclusiva de la plana). Una estructura sens
dubte més fràgil que la que trobaríem en un
autèntic bosc madur. Per cert, els pocs roures
i alzines presents han patit ben poc l’efecte de
les ventades, excepte quan el pi els hi caigut
a sobre...
Però tornem a la meteorologia. D’entrada
sabem que el passat 9 de desembre la situació
general atmosfèrica era de forta advecció
del nord. Fent un seguiment sinòptic de la
velocitat mitjana del vent a l’altitud de 850
hPa damunt de Catalunya detectem velocitats
d’uns 20 ms-1. Revisant l’històric dels darrers
60 anys això passa només un 1% dels dies i
d’aquests és més freqüent la component oest
que no la nord. El comportament del fluxos
del vent en principi són bastant previsibles
perquè responen bé a l’acoblament d’un fluid
respecte l’orografia. Així, a Catalunya els nords
típicament topen amb els Pirineus redirigintse als dos extrems convertits en tramuntana i
mestral. També és cert que una part sobrevola
els cims pirinencs però, o bé no retornen a la

David Montserrat
Doctor en geografia
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superfície, o bé ho fan esporàdicament i sense
allunyar-se de la geografia pirinenca. Aquest
esquema funciona durant la majoria d’entrades
de nord però pot trencar-se si el vent és prou
fort, arriba perpendicularment respecte l’eix
principal de la serralada i coincideix en certs
nivells amb estabilitat atmosfèrica. Respecte
a això darrer, justament des del Servei
Meteorològic de Catalunya, s’apunta que una
inversió tèrmica de subsidència s’hauria situat
òptimament per a reforçar l’estabilitat en el
nostre episodi. Tot indica, doncs, que el 9 de
desembre complia els requisits atmosfèrics per
a permetre que el vent del nord, un cop superat
els Pirineus, pogués desplomar-se puntualment
uns quants quilòmetres a sotavent en forma
d’ona de muntanya descendent. La casualitat
podria fer que aquesta ona hagués tingut un
darrer impuls amb els relleus prelitorals. Tot i
que els models de predicció insinuaven que el
vent podia arribar a sotavent, proposaven un
esquema clàssic amb més velocitat a cotes més
altes i en cap cas detectaren la singularitat
final de la ventada.
Vist aquest i altres episodis, una pista que
potser podria usar-se per a detectar un nou
nord precipitant-se a sotavent dels Pirineus,
és comparar les dades de vent de les estacions
meteorològiques prepirinenques amb la de
Portbou a l’Empordà. En episodis típics de
nord bufa més a Portbou mentre que en
aquests atípics potser guanyi una estació alta
prepirinenca, indicant que el vent després de
sobrepassar els cims pirinencs està descendint.
En el nostre cas, va ser l’estació meteorològica
del Santuari de Queralt que va registrar un
màxim de 176 kmh-1 mentre que Portbou es va
quedar en 151 kmh-1. En canvi, en una entrada
de nord forta amb comportament típic, per
exemple la del passat 5 de febrer d’enguany,
Portbou va arribar a 173 kmh-1 i Queralt es va
quedar en 115 kmh-1.
L’episodi de vent del 9 de desembre va ser
extraordinari per al Vallès. El fet que l’estació
de Caldes de Montbui registrés un cop de
vent de 126kmh-1 quan el seu màxim històric
era de 88 kmh-1 n’és un indici. Però la senyal
definitiva i, alhora la gran incògnita, són els
danys observats sobre el terreny. La destrossa
que han patit els pins no s’observen ens
indrets on les estacions meteorològiques
registren any rere any ratxes superiors. Des de
l’escassa anàlisi que s’ha pogut fer aquí, ens

inclinem a pensar que el caràcter descendent
del vent en el cas del Vallès és un factor clau.
Per tant, veiem plausible parlar d’una ona de
muntanya reforçada i precipitant-se sobre la
superfície, comportant-se com els anomenats
esclafits (fenomen de fortíssimes ratxes de
vent descendent associats però a núvols de
tempesta). Una dinàmica d’aquest tipus explica
millor l’aspecte de les destrosses, no només per
les velocitats sinó per la pressió exercida des de
dalt sobre les capçades dels arbres. Observant la
irregular distribució de les zones més malmeses,
és ben possible que les ratxes màximes de vent
no quedessin registrades a cap estació. Potser
un vent parcialment descendent tampoc seria
adequadament mesurat per l’anemòmetre?
Tot i que queden incògnites, aquí apostem
pel caràcter extremadament excepcional de
l’episodi, el que no hauria de ser incompatible
amb reflexionar sobre una possible creixent
fragilitat d’aquestes pinedes mediterrànies
secundàries tan abundants a casa nostra

Vista del bosc de Can Deu a Sabadell destrossat per la
ventada del 9 de desembre de 2014.
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Taula de preus

de la fusta

Llotja de contractació i mercat en origen de Vic (22/11/2014)
i de Girona (30/05/2014)
Producte
Vern

de 10 a 24 ∅

Cotització
anterior
Preu fusta
trituració

Variació

Preus actualitzats

=

Preu fusta
trituració

t

Josep M. Tusell

de 25 a més cm ∅

54,00 / 57,00

=

54,00 / 57,00

t

de 16 a més cm ∅ (abans
18)

54,00 / 72,00

=

54,00 / 72,00

t

Barramenta

36,00 / 39,00

=

36,00 / 39,00

t

59,00 / 65,00

=

59,00 / 65,00

m3

49,00 / 54,00

=

49,00 / 54,00

m3

de 20 a més cm ∅

70,00 / 85,00

↑

76,00 / 91,00

t

superior

85,00 / 125,00

↑

91,00 / 125,00

t

de 20 a més cm ∅

63,00 / 72,00

↑

66,00 / 72,00

t

superior

89,00 / 100,00

=

89,00 / 100,00

t

Plàtan

de 23 a més cm ∅

48,00 / 54,00

=

48,00 / 54,00

t

Blada

de 18/20 a més cm ∅

57,00 / 81,00

=

57,00 / 81,00

t

Fulla ampla i pènol de 25 a
més cm ∅

72,00 / 84,00

=

72,00 / 84,00

t

Fulla petita de 23 a més
cm ∅

51,00 / 60,00

=

51,00 / 60,00

t

Prima

57,00 / 60,00

=

57,00 / 60,00

t

Gruixuda

60,00 / 65,00

=

60,00 / 65,00

t

de més de 14 cm ∅

53,00 / 58,00

↑

57,00 / 62,00

t

de més de 30 cm ∅

75,00 / 90,00

=

75,00 / 90,00

t

Pi pinyer

de més de 18 cm ∅

40,00 / 44,00

↑

43,00 / 46,00

t

Pi marítim

de més de 18 cm ∅

47,00 / 54,00

↑

50,00 / 56,00

t

Pi insigni

de més de 18 cm ∅

53,00 / 70,00

↑

53,00 / 73,00

t

Pi roig

de més de 14 cm ∅

48,00 / 54,00

↑

51,00 / 57,00

t

Pi negre

de més de 16 cm ∅

49,00 / 55,00

↑

52,00 / 58,00

t

Pi blanc (bord)

de més de 14 cm ∅

41,00 / 45,00

↑

44,00 / 47,00

t

Pinassa

de més de 14 cm ∅

44,00 / 50,00

↑

47,00 / 52,00

t

Castanyer

Xapa 1a.
Pollancre (m3
sobre serradora)
Xapa 2a.
Freixe

Faig

Roure

Acàcia

Pi douglas

Responsable tècnic del Consorci
Forestal de Catalunya
A finals del 2014 hem celebrat
dues taules de preus de la fusta.
Una primera a l’octubre i una segona d’extraordinària al novembre.
La raó per la qual es va convocar la
Taula de preus extraordinària va ser
la manca de quòrum en la primera
Taula de preus pel que fa als Industrials de les coníferes.
Abans de la convocatòria de
l’octubre hi havia un ambient més
aviat optimista pel que fa a les possibles pujades de preu de la fusta,
fet que veiem amb bons ulls des
del sector. L’alegria però va quedar
ràpidament apagada per la manca d’industrials de les serradores
de coníferes, fet que va motivar la
proposta de convocar una segona
taula extraordinària. Tot i aquest
petit contratemps si que es van
incrementar els preus d’algunes
espècies de frondoses com el faig i
freixe, preludi del que havia de passar amb les coníferes.
Ja en la segona convocatòria de
la Taula de preus, es van tractar els
preus de la fusta de coníferes que
com podreu veure, tots ells van
veure’s incrementats.
Tot i que aquest increment està
lluny del valor que hauria de tenir
la fusta, de ben segur que aquests
increments de preus han de possibilitar la mobilització de fusta que
difícilment arribaria fins a les serradores amb els anteriors preus.

Tots els preus corresponen a la Llotja de Vic, excepte pel cas del Suro on s’indiquen preus de la Llotja de Girona. Els preus s’entenen sobre indústria,
excepte el pollancre (sobre camió) i algun producte d’acàcia (a carregador).
Nota: Segons la Llotja de Vic, el pi douglas, el pi pinyer, el pi marítim, el pi insignis, el pi roig, el pi negre, el pi blanc (bord), la pinassa i el pi variat
de més de 30 cm de diàmetre sense nusos destinats a xapa poden tenir un preu superior.
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FUSTA
LLARGA

Pi roig (de 14 a més cm ∅)

48,00 / 54,00

t

Pinassa (de 14 a més cm ∅)

44,00 / 50,00

t

Pi blanc (de 16 a més cm ∅)

42,00 / 46,00

t

PALS DE CONÍFERES

LLENYA

66,00 / 69,00

=

66,00 / 69,00

t

Alzina

63,00 / 69,00

=

63,00 / 69,00

t

Alzina (Bages, Osona, Solsonès)

66,00 / 72,00

=

66,00 / 72,00

t

Alzina (Zona Vallès, Selva, Gironès)

63,00 / 69,00

=

63,00 / 69,00

t

Roure

48,00

=

48,00

t

Roure (Zona Bages, Osona, Solsonès)

51,00

=

48,00 / 51,00

t

Roure (Zona Vallès, Selva, Gironès)

48,00

-3 / =

48,00

t

Faig

39,00 / 45,00

=

39,00 / 45,00

t

Faig (Zona Vallès, Selva, Gironès)

39,00 / 45,00

=

39,00 / 45,00

t

Suro pelut

30,00 / 36,00

=

30,00 / 36,00

t

18,00

↑

18,00 / 20,00

t

27,00

↑

28,00

t

Coníferes (Garrigues)

33,00 / 37,00

=

33,00 / 37,00

t

Coníferes (França)

40,00 / 47,00

=

40,00 / 47,00

t

Castanyer (Vallès)

24,00

↑

25,00

t

Castanyer (Garrigues)

33,00 / 37,00

=

33,00 / 37,00

t

Castanyer (França)

40,00 / 42,00

=

40,00 / 42,00

t

24,00

↑

25,00

t

Faig (Garrigues)

33,00 / 37,00

=

33,00 / 37,00

t

Faig (França)

45,00 / 48,00

=

45,00 / 48,00

t

24,00

↑

25,00

t

Eucalipto (Garrigues)

33,00 / 37,00

=

33,00 / 37,00

t

Eucalipto (França)

45,00 / 48,00

=

45,00 / 48,00

t

24,00

↑

25,00

t

Altres planifolis (Garrigues)

33,00 / 37,00

=

33,00 / 37,00

t

Altres planifolis (França)

43,00 / 45,00

=

43,00 / 45,00

t

400,00

=

Fora de temporada

t

1.800,00

=

Fora de temporada

t

FUSTES DE TRITURACIÓ
Coníferes (Vallès)

Faig (Vallès)
FUSTES DE
TRITURACIÓ

Eucalipto (Vallès)

Altres planifolis (Vallès)

SURO (Llotja
de Girona)

Suro trituració verd (rebuig)
Suro taponable

entrevista

Josep M.

Collellmir
divulgador de la ‘silvicultura propera
a la natura’
Josep M. Collellmir és un
silvicultor que gestiona
la finca familiar ubicada
a Santa Pau, a la Garrotxa, des de l’any 1984, i és
soci del Consorci Forestal
de Catalunya des d’aleshores. És també enginyer
industrial i ha treballat en
el sector industrial privat.
Des de l’any 2004 assisteix
regularment a les jornades
forestals Emili Garolera, i
l’any passat va ser ponent
d’una jornada sobre fulloses nobles a la seva finca.
És un divulgador de la “silvicultura propera a la natura”. Ha escrit alguns articles
sobre el tema i ha presentat
una ponència a les Segones
Jornades de Boscos Madurs
de Catalunya. És president
de l’Associació de propietaris forestals de Santa Pau
des de l’any 2013, i membre
de la junta de govern del
Consorci Forestal de Catalunya des del 2014.

Quan, on i amb qui entra en contacte
amb aquesta filosofia de la gestió
propera a la natura?
Des de jove he tingut interès pel
medi ambient i la natura, per tant la
silvicultura que he practicat sempre
ha estat influenciada per aquest
fet. Vaig conèixer l’existència de
moviments i associacions promotores
de la silvicultura propera a la natura
l’any 2007, amb la lectura d’una
obra francesa (1), de l’Institut pour
le Développement Forestier, escrita
per dos silvicultors de Pro Silva, i una
altra d’americana (2), escrita per un
professor de la Universitat de Vermont.
Per a mi va ser una revelació, i vaig
afanyar-me a escriure un article sobre
el que havia llegit, que es va publicar al
núm. 88 de Catalunya Forestal, amb el
títol Silvicultura d’Impacte Positiu. Poc
després vaig crear la pàgina Silvicultura
Propera a la Natura a Vikipèdia.
Com definiria la gestió propera a
la natura? Quins en són els trets
característics?
El nom ja ho diu, ens apropem a
la natura per tenir en compte com
treballa i com funciona i perquè les
nostres actuacions forestals hi estiguin
en sintonia. Històricament primer es va
desenvolupar una ciència forestal que
va ser el fonament de la silvicultura
(tesi), desprès va venir la ciència de
l’ecologia, que va conformar la gestió
mediambiental (antítesi). La silvicultura
propera a la natura vol fer una síntesi
de les dues. Ens diu que no n’hi ha prou

a preocupar-nos únicament de produir
fusta, i també que no cal preservar i no
actuar per tenir ecosistemes sans.
El bosc és un sistema complex amb
molts elements que interaccionen,
els arbres són la part més visible,
no obstant gestionem el bosc per
tenir un bon sistema, no solsament
per tenir bons arbres, i el resultat és
que tenim boscos i arbres de major
qualitat, i uns ecosistemes rics i amb
més biodiversitat. Històricament hi
ha dues manifestacions importants
que concreten aquesta manera de
fer. A Europa hi ha l’organització

Ap. Correus 11 - 17401 Arbúcies
Coord. UTM: 31T 457000E 4628900N
masvilar@masvilar.cat
www.masvilar.cat
-------------Tere Crous - Tel. 699 499 911
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pagat a un cost de mà d’obra de podes. Quan
faig una aclarida a un bosc miro de mantenir
les espècies minoritàries, per fomentar la
diversitat, i no obro massa la coberta, per
evitar un creixement posterior del sotabosc
per l’increment d’il·luminació. Afavoreixo la
regeneració natural per llavor. Treballo pels
arbres de futur. En general és una silvicultura
orientada a la qualitat i a llarg termini, no
gaire apte per creixements ràpids i cicles curts.

Pro Silva que agrupa silvicultors del sector
privat. Als Estats Units el terme “multiple use
management” (gestió per a un ús múltiple)
fa referència a una gestió que subministri tots
els béns que el bosc pot donar, tant fustaners
com mediambientals, paisatgístics, culturals, i
s’aplica per llei als boscos nacionals.
Quines experiències ha dut a terme en aquesta
línia de gestió? Quins són els avantatges i/o
inconvenients que hi troba?
Jo dic que el fonamental és conèixer bé els
processos naturals del bosc, i després aplicar
el sentit comú. Totes les meves actuacions
forestals procuren ser coherents amb els
processos naturals. Així, per exemple, a les
plantacions procuro que hi hagi vegetació
natural que creï un ambient forestal i amigable
per a la fauna, particularment ocells, que
m’ajudaran a mantenir a ratlla els insectes.
Procuro tenir un marc de plantació estret,
que faci que els arbres pugin amb menys
branques i més rectes. Això em preocupa més
que tenir uns creixements diametrals majors,

GEST FORESTAL SCCL
661 966 439
Serveis d’enginyeria
647GEST
731 575
FORESTAL SCCL
i treballs forestals
info@gestforestal.cat
Carrer del Castell,2
Contactin’s!
www.gestforestal.cat
08273 Santa Maria d’Oló
661 966 439
647 731 575
info@gestforestal.cat
www.gestforestal.cat

Sota la seva experiència, quines són les
principals diferències amb la metodologia de
gestió que es practica a la comarca?
Si considerem l’estat dels boscos a la Garrotxa
i el paisatge que en resulta, hem de dir que
a la comarca s’ha practicat una bona gestió
forestal. Podem dir que la situació ara és bona
per poder avançar aplicant una silvicultura
propera a la natura. Posaré un exemple. Al
nostre país, depenent de les estacions, es
dóna força bé l’avellaner, que sol actuar com
a espècie pionera, és a dir, que ocupa terrenys
abandonats. En general l’avellaner es considera
espècie no desitjable, que cal eliminar. No
obstant això, quan en un bosc d’avellaners
es creen algunes clarianes, per la caiguda
d’alguns peus a causa de pertorbacions, s’hi
poden establir caducifolis, com ara el freixe.
Un cop els caducifolis s’han establert,
ofeguen els avellaners. Jo puc estar atent i fer
allò que la natura tard o d’hora acabarà fent,
és a dir, puc anar aclarint els avellaners perquè
s’estableixin i pugin els caducifolis. En tot cas
el que mai faré serà tallar els avellaners arreu,
ja que mantenen la humitat del sòl que el
freixe requereix. És a dir, que la meva actuació
accelera un procés natural. Jo ajudo la natura
i ella m’ajuda a mi. Aquest és un exemple
clar del procés de successió forestal, de gran
importància en la dinàmica del bosc.

33

entrevista

catalunyaforestal
Març de 2015

Creu que aquest és un camp a treballar i
divulgar per millorar la gestió forestal a
Catalunya? En cas afirmatiu, aquestes millores
tenen una raó de ser només des del punt de
vista de la conservació o també des del punt
de vista pràctic i econòmic?
Si seguim el fil de l’exemple precedent, podem
dir que és un sistema més econòmic de crear un
bosc caducifoli que no pas plantar-lo. Pot dirme que també és més difícil, i efectivament ho
és, però hi ha opcions intermèdies. Per exemple,
puc tallar els avellaners sense eliminar-los, de
manera que puguin rebrotar de soca, i tot seguit
puc plantar els caducifolis amb planta de dos
o tres sabes. Els avellaners rebrotaran i faran
d’acompanyament als caducifolis. En tot cas
també farà falta vigilar per tenir els avellaners
sota control fins que els caducifolis s’escapin.
Podríem trobar molts altres aspectes positius,
tant tècnicament com econòmicament. Des
del punt de vista de la prevenció d’incendis,
per exemple, la gestió forestal propugnada
condueix a tenir boscos amb arbres de talla
gran, més nets i resistents als incendis forestals.
Podem dir doncs que si l’administració dirigís
ajudes cap a la pràctica d’aquesta silvicultura
seria una forma de fomentar la millora forestal i
mediambiental del país.
Qualsevol persona que vulgui gestionar
segons aquest sistema, a qui s’ha de dirigir a
Catalunya?
A Catalunya ja hi ha professionals especialistes
que apliquen sistemes de gestió propera a
la natura. També hi ha, com a mínim, una
associació que fomenta la silvicultura propera a
la natura entre els seus associats, i crec que no
faig cap propaganda dient que es tracta de Pro
Silva, organització creada l’any 1989 a nivell
Europeu, procedent d’una associació Alemanya
fundada l’any 1950.

Els silvicultors tenim la gran sort i l’oportunitat de
treballar amb la natura. Per la meva experiència
personal puc dir que és una activitat altament
gratificant. Des d’aquest punt de vista crec que
val la pena documentar-se una mica sobre els
temes d’ecologia forestal, particularment sobre
els processos més importants que afecten a la
dinàmica forestal.
Com a introducció en el tema puc recomanar
uns articles que vaig escriure que contenen
bibliografia sobre el tema. El primer és la pàgina
de Vikipèdia Silvicultura Propera a la Natura. El
segon té aquest mateix títol i està inclòs en una
publicació de l’Institut d’Estudis Catalans que
recull les ponències de les Segones Jornades de
Boscos Madurs a Catalunya, i que es pot veure
i descarregar a la xarxa (cal dir que la meva
ponència defensa la pràctica silvícola, i per tant
no està dins de la línia preservacionista)

(1) Turckheim, Brice de, et Bruciamacchie, Max. La Futaie irreguilière. Théorie et
pratique de la sylviculture irreguilière, continue et proche de la nature. Éditions
Édusud. 2005.
(2) Thom MacEvoy. Positive Impact Forestry. 2004, Island Press
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