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C

om ja sabeu el Centre
de la Propietat Forestal (CPF) celebra
les primeres eleccions des de
fa gairebé 20 anys.
A les eleccions poden votar
tots aquells propietaris foRosendo Castelló
restals que tinguin Pla de
President del
Gestió Forestal aprovat i viConsorci Forestal de gent. Tant si és el teu cas com
Catalunya
si no, convé recordar que des
dels seus inicis, el CPF ha estat el millor aliat que hem tingut els propietaris dins
l’administració.
Sovint ho expliquem, però encara hi ha molta gent
que desconeix les raons per les que defensem que
el CPF és un model gairebé únic i d’èxit que sovint
s’enveja i que com a propietaris forestals - silvicultors hem de defensar. Sovint s’enveja perquè, en
un sector tan complex i farcit de normativa com el
forestal, tenir una figura com el CPF, governada per
un Consell Rector format pels representants de les
Organitzacions de Propietaris i per l’administració,
que permet al propietari – silvicultor tenir la capacitat real de decidir a l’hora d’aplicar les polítiques
que afecten al dia a dia de la gestió, és quelcom que
del conjunt de països llatins, solament passa a casa
nostra.
Tot i que la idea inicial sorgeix d’un grup reduït de
silvicultors molt lligats al Consorci Forestal, que
s’inspiraren en la figura dels Centres Regionals de la
Propietat Forestal francesos i que van tenir l’habilitat
per incorporar la mateixa a la Llei forestal de 1988
– aprofito per fer un reconeixement a Josep M. de
Ribot, Emili Garolera i a Josep M. Vila d’Abadal com
impulsors senyalats de la iniciativa –, el seu desenvolupament ha superat les expectatives que, raonablement, es podien esperar en aquells moments.

Amb el CPF, comença a dibuixar-se un nou model
de política forestal i, com veureu en l’article que
trobareu en aquestes pàgines, és a l’empara del
concepte de gestió forestal sostenible i planificada,
que promou el Centre, que hem fet passos endavant molt importants. Actualment el percentatge de
planificació és superior a la mitjana d’Espanya i de
molts països d’Europa, el que confirma l’acceptació
d’aquest model.
Si bé és veritat que aquest camí no ha estat fàcil,
doncs coincideix també amb un període molt difícil
per a la gestió i per a l’economia del bosc, també ho
és que gràcies a aquest plantejament i basant-nos en
la figura dels Plans de Gestió, s’han fet canvis de fons
tenint sempre com a objectiu i com a prioritat:
El suport als propietaris forestals en la gestió de les
finques a través de la figura dels plans de gestió
La defensa dels ajuts, els incentius fiscals lligats al
fet de tenir el Pla Tècnic, i la reducció o eliminació de càrregues abusives sobre les finques per a
dinamitzar la seva gestió
La innovació i la formació com a motor del canvi
a nivell de sector
És per això i per molts altres motius que us
enumerem en aquest número, que animem a anar a
votar tots els propietaris amb Pla de Gestió doncs
són aquests els que, ara per ara, estan sota la responsabilitat del CPF.
Al fer-ho, demanem el teu vot a la candidatura
conjunta Consorci Forestal de Catalunya – BOSCAT. Sota el lema FUTUR PER AL BOSC, hem treballat
de valent per presentar-vos un programa que conté
les prioritats que ja fa temps tenim detectades a nivell de sector i que compta amb el suport de la Unió
de Pagesos i del JARC. Plegats estem convençuts
aconseguirem donar un nou impuls al Centre i amb
això a tot el sector.

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

E

l Consorci Forestal de
Catalunya (CFC) té
entre els seus principals objectius la defensa de la
propietat forestal privada i la
promoció de la gestió forestal
sostenible dels nostres boscos.
Joan Rovira
Fruit d’aquest interès de l’organització i de la necessitat
Secretari General d’articular un model d’admidel Consorci
nistració que respongués a
Forestal de
aquests anhels, des del CFC
Catalunya
es va treballar en desenvolupar un model de funcionament i de relació entre
propietaris forestals privats i l’administració que els
donés veu i espai de representació dins l’estructura
administrativa del sector forestal. A partir d’aquí, i
en base al model francès de representació i participació de la propietat forestal, des del CFC es va
realitzar la proposta de Llei per a la creació d’un organisme desconcertat i on els mateixos propietaris
hi participen i prenen decisions pel que fa a la gestió
de les finques forestals de titularitat privada.

etaris forestals han participat en un organisme
d’administració pròpia, que integra les diferents
competències amb incidència en els boscos privats
de Catalunya i que, al mateix temps, també permet
la participació dels propietaris en l’establiment de
les polítiques forestals.

Així doncs, l’any 1999 amb la Llei 7/1999, de 30 de
juliol, es crea definitivament el Centre de la Propietat Forestal (CPF), un òrgan de l’Administració
Forestal de Catalunya, entitat de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia participat pel sector
forestal privat, que té com a principals finalitats,
entre d’altres, la de promoure i facilitar l’ordenació
i planificació de les superfícies forestals de titularitat privada mitjançant l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal (plans tècnics de gestió
i millora forestals -PTGMF- i els plans simples de
gestió forestal -PSGF-) i la de millorar la representació de l’Administració forestal, potenciant la integració dels propietaris forestals tot fomentant la
seva participació i corresponsabilitat en l’execució,
el disseny i l’aprovació de la política forestal amb
l’objectiu de millorar la gestió dels aprofitaments i
dels productes forestals.

Actualment el CPF disposa d’una plantilla tècnica
de gran solvència i un programa de transferència
tecnològica que estan totalment orientats a donar
suport a les finques. La tasca desenvolupada en el
camp de la planificació ha estat pionera a l’estat
Espanyol. Des de la creació del CPF i l’existència
dels IOF (PTGMF i PSGF) s’ha planificat prop del
30% de la superfície forestal privada. Alhora, mitjançant la planificació de les finques forestals es té
accés a altres avantatges com ara la possibilitat de
contractar assegurances contra incendis forestals
a preus subvencionats, la contractació d’una pòlissa de Responsabilitat Civil per a les finques, la possibilitat de disposar del certificat PEFC de gestió
forestal sostenible i més recentment, la possibilitat de disposar del segell de qualitat i proximitat
CATFOREST.

Amb els anys i la consolidació del CPF, els propi-

Des del CFC s’ha defensat aferrissadament aquesta
Llei i el mateix Centre de la Propietat Forestal, i ha
aconseguit frenar, a vegades en el darrer moment,
els intents de supressió del Centre. Darrerament el
CFC ha intervingut molt directament en la darrera
reforma de la Llei, cedint el lideratge al Departament d’Agricultura, però salvaguardant per a la
propietat la vicepresidència primera, amb funcions
executives, i establint un sistema de majories que
obliga al consens amb els representants de la propietat per a les decisions més importants.
Durant la seva existència, el CPF ha destacat per
la tasca realitzada en donar suport als propietaris
forestals en el camp de la planificació forestal, de
la transferència tecnològica i de les millores fiscals
per a les explotacions forestals.

Pel que fa a les millores fiscals, cal destacar que les
finques amb un instrument d’ordenació aprovat i vi-
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gent disposen de reduccions del IRPF dels rendiments
de la finca, de l’exempció de tributació de les subvencions forestals, reducció de l’impost de successions i
donacions, exempció de l’impost de béns i immobles
per a les superfícies forestals i bonificacions sobre
l’impost del patrimoni.
Per tant, a més dels avantatges de simplificació i dinamització de la gestió forestal sostenible de les masses
forestals planificades i ordenades, des del CPF també

s’han executat polítiques de suport a l’explotació i a
l’economia de les finques forestals amb tot un seguit
d’avantatges i serveis que són de gran utilitat per al
dia a dia de la gestió d’aquestes explotacions forestals. Per tant, ara més que mai, ens cal un CPF fort i
reconegut amb el suport de tots els propietaris forestals per garantir els actuals avantatges fiscals i per
desenvolupar els futurs incentius a la gestió forestal
sostenible.

Figura 1. Fites assolides pel CPF en benefici dels propietaris forestals al llarg dels anys.
1990 Creació del CPF
1991 Primera Ordre que regula els Plans Tècnics
de Gestió i Millora Forestal (PTGMF)
1992 Primeres eleccions al CPF amb una única
candidatura
1994 Inici de les línies d’ajuts a la gestió forestal
sostenible
1997 Reducció del 30% dels honoraris notarials
per a finques amb PTGMF
Segones eleccions al Consell Rector del CPF
1999 Aprovació de la Llei del CPF
Implantació de l’assegurança d’incendis forestals subvencionada
Exempció del 95% de l’impost de Successions per finques amb PTGMF
Primer PTGMF aprovat pel Consell Rector del
CPF
2000 Implantació de l’assegurança de Responsabilitat Civil gratuïta per a finques amb PTGMF
2002 Les subvencions forestals queden exemptes
de l’Impost de Societats i IRPF
Creació de la figura dels Plans Simples de
Gestió Forestal (PSGF) per a finques de
menys de 25 ha

2004 Inici de la certificació forestal PEFC a Catalunya. El CPF n’és l’oficina tècnica
2006 Primer programa d’innovació i transferència
de coneixement del CPF aprovat pel Consell
Rector
2007 Derogació de l’obligatorietat d’estudi
d’impacte ambiental per fer camins en PEIN
per a finques amb Pla tècnic
2011 Bonificació del 95% de l’impost sobre
Patrimoni en finques amb PTGMF i PSGF
2013 Simplificació dels Plans tècnics i s’introdueix
la figura dels PTGMF conjunts
2014 Acord amb Departament d’Agricultura per la
modificació de la Llei del CPF fent possible
l’aprovació d’estatuts i eleccions
2015 Es crea la marca CATFOREST per a la promoció del producte forestal de proximitat
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Programa electoral

Coalició Consorci Forestal de Catalunya - BOSCAT

U

s presentem el programa de la coalició formada pel Consorci Forestal de Catalunya (CFC) i
la Federació Catalana d’Associacions de
Propietaris Forestals (BOSCAT) a les eleccions del proper 17 de desembre al Centre de la Propietat Forestal,
que compta amb el suport d’Unió de Pagesos i JARC.
La nostra proposta sorgeix de la voluntat d’unir esforços al voltant d’un programa ampli i ambiciós que persegueix un gran pas endavant per assolir el que considerem els tres grans reptes estratègics del sector:

1. CONVERTIR LA POLÍTICA FORESTAL EN UNA
PRIORITAT DE PAÍS
El bosc és la principal infraestructura verda del nostre
país (50% del territori) i la seva gestió i conservació és
fonamental per a la millora de la qualitat de vida de les
persones, del medi ambient i la creació de riquesa i llocs
de treball. Tot i així, les prioritats en matèria forestal
canvien cada cop que canvia el Govern. Això és insostenible per un sector en el que hem de prendre decisions
a llarg termini. Per això treballarem conjuntament per:

1) Disposar d’una administració única, al costat del
propietari, que doni suport a la gestió, millora i aprofitament dels nostres boscos

Construir un consens, dins i fora del Govern de la
Generalitat, per garantir un projecte forestal per Catalunya pels propers 20 anys en coherència amb el
Pla General de Política Forestal.

2) Superar la situació d’asfíxia econòmica que tradicionalment s’ha sotmès a la política forestal

Incloure en aquest consens, la defensa dels legítims
interessos del propietari i del sector forestal davant
la proliferació i invasió de polítiques desconnectades
de la realitat del territori i de la gestió forestal (biodiversitat, paisatge, aigua, urbanisme).

3) Incorporar el bosc i el propietari - silvicultor com a
protagonistes de les polítiques que han de donar resposta als reptes d’avui: bioeconomia, desenvolupament
rural, canvi climàtic, prevenció d’incendis, conservació
del patrimoni natural i regulació de l’ús social

Millorar la posada a la pràctica del Pla de Política
Forestal a través d’un Pla Estratègic que concreti i

Candidats, d’esquerra a dreta: Eduard de Ribot, Manuel Busquet, Josep Mª Vila d’Abadal, Josep Rius i Ramon Bosch.
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posi al dia actuacions i recursos a destinar als principals sectors i subsectors.
2. SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA: CONVERTIR
EL CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL EN
LA FINESTRETA ÚNICA PER A LA PROPIETAT
FORESTAL PRIVADA
El pes d’una administració excessivament feixuga i el
caràcter transversal de la política forestal genera duplicitats, conflictes i ineficiències (gestió dels espais
naturals, boscos de ribera, disseny i gestió d’ajuts,
etc.) que cal evitar. Per això proposem:
Convertir el Centre de la Propietat Forestal (CPF)
en l’única administració pel bosc de titularitat privada tal i com ja preveu la pròpia Llei del Centre.
Integrar en el CPF i de forma activa, totes les
conselleries clau pel futur del bosc: Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Departament d’Economia, Departament de Territori i
Sostenibilitat i Departament d’Interior.
Concentrar en el CPF la responsabilitat de la definició i gestió de tots els ajuts destinats al bosc
privat. Tant els corresponents a la planificació i gestió, prevenció d’incendis i desastres naturals, lluita
contra plagues i recuperació de zones forestals; com
els destinats a la millora de la mecanització de les
explotacions, l’impuls a l’associacionisme i a la di-

namització del sector forestal privat (agrupacions de
productors, mecanització i millora d’explotacions i
altres vinculats).
3. MILLORAR EL FINANÇAMENT I CREAR NOUS
INCENTIUS FISCALS I DE PAGAMENT DE SERVEIS
AMBIENTALS PER A LA DINAMITZACIÓ DE
L’ECONOMIA DEL BOSC
El dèficit crònic de recursos és el tendó d`Aquil·les de
la política forestal i s’està agreujant de forma preocupant. En els darrers pressupostos (2016) el CPF va patir
una retallada del 40% dels ajuts a la Gestió Forestal
Sostenible. Per això proposem:
Des del Consell Rector del CPF denunciar i combatre la situació d’asfíxia econòmica a la que s’ha
abandonat el bosc.
Impulsar una modificació del Programa de
Desenvolupament Rural 2014 – 2020 i de les polítiques de prevenció d’incendis per esmenar el desequilibri entre els recursos destinats a combatre el foc i
els diners invertits en combatre l’abandonament de
la gestió forestal i l’emboscament del territori.
Impulsar les millores en la fiscalitat forestal com a
incentiu al compromís de millora i gestió del bosc: bonificació del 30% a les inversions en gestió forestal
sostenible aplicable a l’IRPF i l’Impost de Societats.
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Rebaixa de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) per finques forestals.
Crear el Fons Forestal previst ja en la Llei Forestal
de Catalunya per donar estabilitat i dotar de capacitat econòmica i d’autonomia al Centre de la Propietat
Forestal.
Estudiar la creació d’un mercat voluntari de
crèdits ambientals (segrest de carboni, millora de la biodiversitat, etc) que compensi actuacions
de caràcter forestal i la possibilitat de nodrir el FONS
FORESTAL a través d’aquest.
Estudiar i impulsar altres sistemes de Pagament per
Serveis Ambientals com les mesures silvo ambientals
contingudes en el PDR aprovat per la UE i que no s’han
implementat a Catalunya.

el paper fonamental de la propietat en la conservació i
millora de llurs finques, obliga a que el Centre actuï de
forma més activa i decidida en temes com:
Defensar els interessos legítims de la propietat forestal – silvicultor en els òrgans de gestió dels Espais
Naturals Protegits i altres òrgans col·legiats on participi el CPF.
Continuar amb el recolzament a l’associacionisme
forestal evitant la discriminació per aquest motiu, de
la iniciativa del propietari – silvicultor a títol individual.
Estudiar la creació de la figura de PROPIETARI SILVICULTOR ACTIU per fer possible l’establiment de
mesures dirigides a incentivar i facilitar la continuïtat de l’activitat forestal.

4. IMPULSAR LA BIOECONOMIA I EL PAPER
ESTRATÈGIC DEL SECTOR FORESTAL EN LA MATEIXA
El canvi cap a un nou model econòmic fonamentat,
entre altres, en la bioeconomia és un dels eixos estratègics de la UE pel 2020. En tant que Font de matèries
primeres i energia renovable, el bosc està cridat a tenir
un paper clau en aquest nou escenari. Per fer-ho possible proposem:
Promoure el consum de fusta, suro, biomassa i resta de productes no fusters i de proximitat. A partir
d’iniciatives com CATFOREST (www.catforest.cat) cal
dissenyar un programa que incideixi en l’estudi, disseny i implementació de mesures pràctiques en sectors
estratègics com: energia, construcció, món del vi, administració pública, etc.

Presentació de la candidatura al Col·legi de Periodistes de Catalunya a
Barcelona

Treballar per enllestir properament la regulació de
productes com el bolet i la pinya. Productes que tenen un potencial econòmic gens menyspreable i que
treballarem perquè reverteixi al bosc i al seu gestor.

6. DONAR SUPORT I IMPULSAR LA GESTIÓ DEL
BOSC, EL CONTROL DE PLAGUES, L’ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC I LA REGULACIÓ DE L’ÚS SOCIAL

Continuar amb el suport a la concentració i racionalització de l’oferta de productes forestals recolzant fórmules empresarials com les Agrupacions de
Propietaris Forestals.

El bosc a Catalunya està majoritàriament en mans privades i 1/3 d’aquestes finques estan ordenades. Aquest percentatge ens situa entre els països capdavanters d’Europa tot i que cal continuar creixent i regular també l’accés
al bosc. En el proper període cal focalitzar els esforços en:

Recolzar el desenvolupament de sectors estratègics
com el de la bioenergia i l’estudi de sectors de futur
com el de la química verda.
5. GARANTIR EL RECONEIXEMENT I EL SUPORT A LA
FIGURA DEL PROPIETARI FORESTAL – SILVICULTOR
El pes de l’administració en tot el relatiu a polítiques dirigides al bosc, la proliferació de normatives, directrius
i figures de protecció que menystenen sovint el dret i

Promoure iniciatives dirigides a la millora de la rendibilitat de les finques apostant per l’aprofitament i posada en producció dels recursos fusters, no fusters i vinculats a l’ús social que estiguin a les mans del propietari.
Vetllar per potenciar i incentivar el compliment
dels Instruments d’Ordenació. El seguiment del mateix ha de ser un aspecte a valorar en els criteris d’atorgament d’ajuts.
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Continuar impulsant la planificació de les finques
forestals a través dels instruments tradicionals, dels
nous instruments de planificació conjunta tot integrant mesures i mecanismes per adaptar la gestió als
escenaris i condicionants lligats al canvi climàtic.
Aprofundir en les mesures de compensació i prevenció de danys ocasionats per plagues i fauna cinegètica (senglar, cabirol i conill principalment).
Valorar la modificació de la Llei d’accés motoritzat al bosc per posar-la al dia, eliminar les moltes
incongruències que conté i incloure la regulació de
l’ús no motoritzat.
7. ESDEVENIR UN REFERENT EN TOT EL RELATIU A
LA INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA
AL SECTOR FORESTAL
El Centre ha de ser un referent en la proposta de noves
solucions per a la gestió forestal sostenible i per a la
comercialització dels productes forestals. Mitjançant
el Pla d’Innovació i Transferència de Coneixement,
proposem incrementar l’esforç en recolzar iniciatives
dirigides a la millora de la rendibilitat de les finques.
Per fer-ho proposem:
Potenciar l’acompanyament dels tècnics del CPF a
la gestió forestal sostenible del propietari.
Incrementar la inversió en noves tecnologies per
posar a la disposició de tots els socis del CPF aquests
coneixements.

Treballar per un CPF obert a tot el sector a través
de la creació d’una taula oberta a totes les organitzacions professionals i empresarials de sector, per impulsar la seva participació en les iniciatives del CPF.
9. PLA DE COMUNICACIÓ PER POSAR EN VALOR EL
BOSC, MILLORAR EL RECONEIXMENT DE LA SEVA
GESTIÓ I DEL PAPER DE LLURS RESPONSABLES
La nostra societat viu d’esquena al bosc, i només hi
presta atenció per activitats relacionades amb el lleure o quan és objecte d’un incendi. Per això cal:
Invertir en comunicació, a programes adreçats als
centres educatius i als líders d’opinió en relació a la
realitat del món forestal.
Integrar aquesta línia amb altres línies i actuacions
estratègiques com: promoció del consum de fusta,
suro i altres productes forestals, regulació de l’ús públic i prevenció d’incendis.
Crear un grup de treball amb pressupost propi format per representants del sector i de l’administració.
Ha de vetllar pel disseny i seguiment del Pla.
10. AMPLIAR LES AVANTATGES I SERVEIS ALS
SOCIS DEL CPF
Addicionalment als avantatges fiscals que ofereix el
CPF per a les finques planificades mitjançant la figura del Pla tècnic de gestió, cal afegir tota una sèrie
d’avantatges i serveis que cal potenciar:

Igualment impulsarem la innovació en l’àmbit de
la indústria de primera transformació del país.

Avantatges fiscals

8.
PROMOURE
L’ESTRUCTURACIÓ
PROFESSIONALITZACIÓ DEL SECTOR

Assegurança de responsabilitat Civil

I

LA

La col·laboració en la vertebració del sector, a l’hora
que l’aposta per la formació dirigida a propietaris –
silvicultors i la col·laboració amb les organitzacions
vinculades al sector i que treballen en aquest camp és
quelcom que s’ha prioritzat des de l’inici del CPF. En
aquesta nova etapa proposem:
Ampliar l’activitat de formació a empreses de
treballs forestals i treballadors del bosc a través
de la col·laboració amb els centres especialitzats en
aquest camp.
Impulsar la col·laboració i cooperació amb les organitzacions sectorials d’àmbit nacional i internacional (PEFC, COSE, UE, EFIMED i ARCMED).

Simplificació i dinamització de la gestió de les finques

Assegurança per a incendis forestals
Certificació de la gestió forestal sostenible (PEFC)
Garantia de qualitat i d’origen de la fusta, llenyes i
estella (CATFOREST)
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Llum verda a la proposta d’ampliació dels ajuts a la gestió
forestal sostenible per a boscos privats
El Departament d’Agricultura (DARP) finalment ha
donat resposta a part de la demanda del Consorci
Forestal de retrocedir la retallada del 40% prevista
en la línia d’ajuts del Centre de la Propietat Forestal. Tot i no mantenir el volum d’inversió dels darrers
anys, l’ampliació suposa gairebé recuperar la mitja
d’inversió del període 2012 - 15. Per altra part Montserrat Barniol, Directora General de Boscos, s’ha

compromès també a revisar a fons les aportacions
del Departament d’Agricultura en tema forestal per
valorar les reivindicacions del Consorci Forestal cara
a futures convocatòries. Cal destacar que, tot i l’ampliació del pressupost i en contra del Pla General de
Boscos aprovat per la mateixa Generalitat el 2014,
part important dels ajuts es denegaran per manca de
pressupost.

Treballant per al control biològic de la plaga que posa en
perill les suredes de Catalunya
plaga que malmet de forma considerable el suro, i en
redueix la qualitat dràsticament. El projecte consisteix
en instal·lar malles al voltant dels arbres (en total se
n’han instal·lat 700 a la zona del Montseny) que permetin capturar adults vius del corc i, a partir d’aquí, aconseguir la feromona amb l’objectiu de poder disposar de
trampes molt més selectives.
El passat 14 de setembre es va presentar a diferents
mitjans de comunicació el projecte pilot que té com a
objectiu aconseguir sintetitzar feromones específiques
per a la captura del corc del suro (Coraebus undatus),

La instal·lació de la malles, fetes de tela mosquitera
d’alumini i espumes, es va fer durant l’abril passat i està
previst que romanguin a bosc fins passat el proper estiu per poder capturar insectes adults també durant la
propera campanya.
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El Consorci Forestal demana a l’ACA l’aprovació del manual
de bones pràctiques dels boscos de ribera
El Consorci Forestal de Catalunya va participar, el passat
19 d’octubre a Girona, a la jornada “Confluència d’usos
al bosc de ribera” organitzada pel Grup de Treball de
Custòdia Fluvial de la Xarxa de Custòdia del Territori.
Durant la seva intervenció a la taula rodona, el responsable tècnic del Consorci, Josep M. Tusell, va defensar
«la necessitat de la gestió forestal com a eina de conservació i millora d’aquests espais», així com la urgència de «potenciar la feina i figura del silvicultor com a
principal actor i garant d’aquesta gestió i conservació».
Tusell també va denunciar la indefensió i la insegure-

tat jurídica generades per la forta pressió normativa i
per la definició i delimitació del domini públic hidràulic.
Així mateix, i arran de l’anunci que l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) destinarà més de 7 milions d’euros en
els propers cinc anys en la restauració i recuperació dels
boscos de ribera, des del Consorci Forestal es va demanar la signatura del conveni entre l’ACA i l’Administració
amb competències forestals per a la gestió dels boscos
de ribera, segons les directrius especificades en el manual de bones pràctiques que ja va ser redactat en el seu
moment i que encara no ha estat ratificat per les dues
administracions corresponents.

El CFC reivindica a la DG de Forests el paper del silvicultor en
la millora de la biodiversitat
Josep M. Collellmir, membre de la Junta de Govern del
Consorci i president de l’Associació de Propietaris Forestals de Santa Pau (La Garrotxa), i Joan Rovira, secretari general, es van reunir el passat 8 de novembre amb
Montserrat Barniol, Directora General de Forests, per
explicar les propostes de l’organització en l’àmbit de la
conservació i millora de la biodiversitat.

ranis posant en valor la silvicultura propera a la natura

Entre elles, se’n destaca la proposta de donar recolzament a un projecte col·laboratiu que senti, al voltant
d’una mateixa taula, propietaris forestals i experts en
temes de conservació i biodiversitat, per:

- Establir els mecanismes de compensació més adequats
per incentivar les mesures de gestió forestal amb un impacte clar i positiu en la millora de la biodiversitat

- Demostrar l’aplicabilitat de les mesures de gestió forestal per a la millora de la biodiversitat en boscos mediter-

- Reforçar el compromís de propietaris, professionals i de
la mateixa administració en l’implementació d’aquestes
mesures
- Incorporar les lliçons apreses als instruments de gestió
forestal

La proposta, es farà extensiva al Departament de Territori i Sostenibilitat per garantir la participació de l’administració responsable en temes de conservació.

Visita d’un grup d’enginyers del govern xinès als boscos
catalans de la mà del CFC
Un grup de xinesos de la regió de Ningxia han estat
visitant durant els dies 10 i 11 de novembre boscos de
Catalunya de la mà del Consorci Forestal. En total, ha
estat un grup de 15 enginyers forestals del govern xinès,
interessats en les reforestacions.
Des del CFC se’ls va acompanyar a visitar reforestacions en boscos privats amb pi radiata, suro, pinastre, així
com un viver del Consorci per a la producció de planta
de radiata. També van visitar els vivers de Forestal Catalana i les reforestacions en boscos públics de la Duna
Continental i la Muntanya Gran a Torroella de Montgrí,
acompanyats pels responsables de gestió forestal a Girona del DARP.
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El Cadastre,

història i actualitat

Prèvia: Per motius d’espai, s’ha
optat per fer en tres parts l’article que tracta aquesta institució tan important i que ens
afecta directament a la butxaca, com és el Cadastre.
En aquesta edició es pretén
assentar quatre conceptes
Àlex Serrahima
bàsics del Cadastre, així com
posar-nos al dia sobre els seus
Advocat i memorígens i el seu estat actual. En
bre de la Junta de
les properes edicions, es tracGovern del CFC
taran els recents augments
dels valors cadastrals de les nostres finques i les seves
conseqüències, i es donaran a conèixer diverses formes per a corregir els errors que puguin contenir.

El Cadastre

L’actual Cadastre Immobiliari és un registre administratiu, que depèn del Ministeri d’Hisenda, on s’hi
descriuen les finques rústiques, urbanes, així com els
immobles de característiques especials (article 1 del
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, del Cadastre).
La seva finalitat és exclusivament fiscal i tributària
(per entendre’ns, recaptatòria), tot i que cada vegada
va agafant altres funcions diverses. Les seves inscripcions es presumeixen certes, però és important
destacar que les dades que hi apareixen no constitueixen drets de propietat (article 3) a diferència del
que es pensa, o a algú li pot interessar.

Per exemple, que un camí aparegui públic en el Cadastre, no significa que realment ho sigui; o quan la partió
cadastral agafa un tros de finca del veí, això no vol dir
que aquella peça sigui nostra. És senzillament que el
Cadastre està malament.
Aquest element és important aclarir-lo ja que nombrosos propietaris creuen amb errònia certesa que el
Cadastre preval sobre el Registre de la Propietat, i fins
i tot, que si el que indica el Cadastre els va a favor,
val més no dir res. I pensar això és un error, ja que
són dues institucions diferents. La primera serveix per
a pagar impostos i la segona és qui ens garanteix i
identifica com a propietaris d’una o vàries finques. El
Cadastre (i també el Registre) està subjecte a la realitat, és a dir, als termes i fites que atermenen una finca
i als títols de propietat que tenim guardats. Aquesta
premissa és bàsica.

Història

Els seus orígens moderns es remunten al segle XVIII,
una vegada acabada la guerra de Successió i arran
de la supressió de les hisendes pròpies dels diversos
territoris que formaven la Corona d’Aragó (Catalunya,
València, Mallorca i Aragó). D’inspiració francesa, el
Cadastre fou imposat primerament en el Principat de
Catalunya l’any 1715 per José Patiño Rosales, Secretari d’Estat del nou Rei Felip V. Posteriorment fou implantat, amb algunes diferències, en els demés territoris del nou Estat espanyol, a començar per València,
Mallorca i Aragó.
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la Hisenda Provincial es calculà en el 50%. És a dir,
tant es declaraven menys terres o immobles, com
simplement no es declaraven ni els mateixos propietaris. Aquest sistema, poc fidedigne a la realitat, perdurà al llarg del s. XIX.
A finals del s. XIX, entre els anys 1893 i 1895 es va començar a abordar aquesta problemàtica. Tant és així
que es va crear el Registre Fiscal de Propietat Urbana
el 1893 i un nou impost sobre els immobles urbans,
el 24 de gener de 1894. Així mateix, amb les Lleis de
17 de juliol de 1895 i de 24 d’agost de 1896 es va
implantar el Cadastre per Masses i Cultius, i es van
revisar els amillaraments (concretament, les cartilles
avaluadores) de les finques rústiques.

Fotografia 1. Terme que senyala el límit d'una finca

Des del principi, el cadastre tingué la finalitat d’identificar tant les finques rústiques i urbanes, així com
les rentes personals dels ciutadans. Tanmateix, degut
a la lentitud a l’hora de crear un cens de riquesa patrimonial i personal es va optar perquè la figura del
Cadastre fos més aviat un impost en escruix, a través dels denominats “cupos”. Tinguem en compte que
en aquella època no existien els mitjans cartogràfics
i censals d’avui en dia, a l’hora que Catalunya sortia
d’una devastadora postguerra de Successió (i havia de
pagar les despeses de la guerra). Aquests “cupos” eren
quanties fixes les quals es recaptaven en els diversos
territoris, segons uns càlculs estadístics previs que feia
l’Estat.
Aquest Cadastre va anar aplicant-se fins la Llei de
Reforma Tributària de 23 de maig de 1845. Impulsada
per Alejandro Món i Ramon de Santillán va significar
un pas endavant en la identificació de finques, rentes
i titulars amb la creació dels “amillaraments”. Mitjançant disposició de 7 de maig de 1850, els amillaraments recollien, de forma enumerada i per ordre alfabètic, tots els propietaris d’un municipi, juntament
amb els seus béns i rentes.
Tanmateix, com que aquest sistema partia de la declaració jurada dels propis propietaris, el frau fou una
constant fins el punt que el grau d’ocultació que realitzaren els Ajuntaments a l’hora de comunicar-ho a

A diferència dels anys precedents i a partir d’aquestes
reformes ja no foren els Ajuntaments els encarregats
de rectificar els amillaraments, sinó que foren els enginyers i pèrits agrònoms els responsables d’aplicar
criteris tècnics sobre els béns immobles. Aquesta professionalització s’incrementà quan es van coordinar
amb l’Institut Geogràfic Nacional, creat el 1870, el
qual depenia del Ministeri de Foment. L’aportació que
feu l’Institut Cartogràfic fou de gran utilitat per al
Cadastre, sobretot a nivell cartogràfic i descriptiu de
les finques.
La Llei del Cadastre Parcel·lari de 23 de març de 1906,
coneguda com la Llei Maura, va significar un avenç
a l’hora de resoldre la manca d’equitat en la contribució que prestaven les diverses províncies de l’Estat.
Alhora, va suposar la introducció de planells topogràfics municipals i una descripció dels seus cultius més
importants.
Tanmateix, arran dels dràstics canvis polítics a l’Estat Espanyol, aquesta Llei de 1906 fou derogada per
Miguel Primo de Rivera i Orbaneja, mitjançant la Llei
de 3 d’abril de 1925. Amb aquesta nova reforma es
pretengué canviar el plantejament que s’havia portat
fins la data, i va introduir novetats com aixecar “actas
de deslinde” entre propietaris mitjançant les Juntes
Pericials, i el concepte “parcel·les cadastrals”.
Ja amb la República Espanyola (1931-1939) s’aprovà
la Llei de 6 d’agost de 1932, la qual va introduir una
nova i important novetat en la identificació gràfica de
les finques: la fotografia aèria.
Una vegada finalitzada la Guerra Civil Espanyola es va
aprovar la Llei de 26 de setembre de 1941, la qual va
aprofitar tot allò positiu de les normes anteriors i va
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suposar un verdader impuls en la formació del Cadastre de Rústica de l’Estat Espanyol entre els anys 1944
i 1959. Alhora, amb la modernització del sistema tributari i l’aprovació de diverses normes entre els anys
1964 (amb la reforma del ministre Mariano Navarro
Rubio) i 1968, va significar una racionalització de la
nombrosa normativa cadastral i va disciplinar tant els
impostos de Contribució Rústica com d’Urbana.

Això significa que cada vegada més tindrem necessitat de tenir bé el Cadastre, especialment pel què fa
les partions, perquè aquesta serà la base cartogràfica
del Registre de la Propietat. Cosa que llavors sí ens
afectaran els errors que hi puguin haver. El sistema
cadastral i registral acabaran coordinats tard o d’hora, i per tant, va bé saber-ho per evitar sorpreses.

Amb l’entrada de la Democràcia van tenir lloc diversos
canvis en la forma de regular i aplicar els impostos,
degut també als nombrosos canvis fiscals que es van
introduir. No obstant, la progressiva millora i modernització del Cadastre (sobretot també per l’augment
demogràfic i la necessitat d’identificar bé els immobles als efectes de tributar) va significar un augment
dels valors cadastrals dels immobles especialment urbans. L’any 1991 ja es parlava de “Catastrazo”.

El Cadastre actual i les novetats legislatives més recents

Fins a finals dels anys 90’, el Cadastre a Espanya encara tenia certes deficiències, les quals es van solucionar invertint-hi fortament en actualitzar-lo, i modernitzant-lo amb les noves tecnologies. Hàbilment i
encertada pels seus interessos, l’Estat va afavorir que
el Cadastre evolucionés a ser una eina de consulta i
ús per a tots els ciutadans i administracions (a banda
de recaptatòria). El seu accés gratuït a través d’Internet, amb la “Sede Electrónica” ho ha afavorit certament. Tot això va ser possible gràcies a l’entrada en
vigor del Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, del
Cadastre Immobiliari, actualment vigent.
En aquest sentit, amb les actualitzacions realitzades
al llarg d’aquests anys, l’actual base de dades Cadastrals (sobretot amb els plànols) expressa amb major o
menor encert la realitat física dels immobles. Per això,
darrerament l’Estat Espanyol ha fet un pas endavant,
tot establint una coordinació entre el Cadastre i el
Registre de la Propietat amb la promulgació de la Llei
13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecaria i la Llei del Cadastre.
Tal i com diu el mateix Preàmbul, “el Registre de la
Propietat i el Cadastre Immobiliari són institucions de
naturalesa i competències diferents que, tot i això, recauen sobre un mateix àmbit: la realitat immobiliària”.
Per això afirma que “des del punt de vista econòmic i
de la seguretat jurídica és essencial per al Registre determinar amb la major exactitud possible la porció de
terreny sobre la qual projecta els seus efectes”.

Figura 1. Imatge de la Seu electrònica del Cadastre

En conclusió, hàbilment el Cadastre s’està fent imprescindible. Ens està encaminant a tenir-ho tot de
manera fidedigne. Però també sabem que la finalitat
de fons és la de recaptar impostos. D’aquí que ara ens
hagin aflorat magatzems, coberts, actualitzat m2 de
les masies, etc, tal i com parlarem en el proper número de la revista. Tanmateix, no tot és un desastre,
ja que fins a cert punt ja ens interessa tenir-ho tot
arreglat.
Per això, als propietaris se’ns obre una altra via que
des del Consorci es porta anys treballant: la fiscalitat forestal. És a dir, aquella dirigida a pressionar al
Govern, a la Generalitat i als Ajuntaments perquè ens
aprovin bonificacions, reduccions i si pot ser exempcions, que rebaixin la pressió fiscal a les nostres finques. Certament, aquest és el camí.
D’aquí que demano que anem a VOTAR al CONSORCI FORESTAL el proper 17 de desembre!!!
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El cable aeri

com a sistema de desembosc
Introducció

L’aprofitament de la fusta
segueix sent unes de les activitats forestals més importants a Catalunya, però els
boscos es troben principalment en zones muntanyoses
Pere Navarro
amb pendents pronunciades i
l’extracció de fusta via terresÀrea Aprofitaments
tre continua sent la tècnica
Fusters i Biomassa
de desembosc més emprada.
CTFC
L’extracció de productes forestals és una operació molt difícil, costosa i que
consumeix molt de temps, i aquest problema és molt
important a Catalunya ja que moltes vegades, depenent del sistema de desembosc, l’aprofitament pot
ser rendible o no. En àrees limitades, amb pendent
molt pronunciat o amb baixa densitat de pistes, el
cable aeri pot ser un sistema que rendibilitzi certes
forests o faciliti l’extracció de fusta. El cable aeri és
un sistema que utilitza cables per transportar fusta
des del bosc fins a pista o carregador, traient la fusta totalment suspesa o parcialment (semiarrossegada) per una àrea de desembosc específica.
Normalment els sistemes de desembosc més comuns que es venen realitzant a Catalunya són: tractor agrícola adaptat amb cabrestant, tractor forestal amb cabrestant, autocarregador i, puntualment,
desembosc amb tracció animal i desembosc manual.
Aquests sistemes de desembosc venen lligats amb
el rang de pendents. El tractor agrícola adaptat i
autocarregador solen treballar per sota del 35%, i
quan els pendents de treball són entre 35-60%, on
apareixen problemes d’estabilitat, les tècniques més
corrents solen ser: l’estimbada, la tracció animal i
tractor forestal (o skidder) amb certes deficiències.
Segons l’IEFC, aquest rang de pendents representa
el 33% del total de superfície forestal arbrada, i el
20% de la superfície té pendents per damunt del
60%. Per tant, el 53% de la superfície arbrada a
Catalunya té un pendent superior al 35%. Segons
aquestes dades és de pensar que es fa necessari cercar tècniques de desembosc que siguin interessants
per treballar en condicions de pendents elevades i
amb rendiments relativament bons per ser competitius. El rendiment mitjà amb tracció animal se situa
entorn a 1-1,5 m3/h i amb skidder entorn a 4-5 m3/h

(Rodríguez et al, 2005). En quant al cable aeri, depenent del tipus, els rendiments poden estar entre 5
m3/hora productiva (Domenjó, I. 2011; Tolosana et al
, 2005) i 8,6 m3/h productiva (Zimbalatti and Proto,
2010), i fins i tot, segons bibliografia, pot arribar a
12,9 m3/hora productiva (Ozturk, T. 2009); treballant
amb pendents per damunt del 35% i arribant fins el
74% (Zimbalatti and Proto, 2010). Tot i així, és important considerar les condicions de la forest i l’experiència dels treballadors amb l’equipament, així
com el coneixement de les condicions del terreny,
doncs són factors limitants per a una bona planificació i muntatge d’aquest sistema de desembosc.
Els problemes associats amb la introducció del cable aeri són comuns a moltes altres àrees forestals
del món, i inclouen el cost de la maquinària, la productivitat de treball i el valor comercial del material
extret. El cable aeri es troba, però, entre els més importants mitjans de desembosc i transport de fusta en les regions muntanyoses d’Europa, ja que pot
representar un dels millors mètodes des d’un punt
de vista tècnic i ambiental (Visser i Stampfer, 1998;
Rieger, 2001).
Els elements bàsics que conformen aquest sistema
de desembosc solen ser:
Estació motriu i de retorn, cabrestant (F)
Cable via, aeri o portador (C)
Contravents (G)
Cable tractor o principal (A)
Cable de retorn (B)
Suports principals (D i E)
Cable d’elevació, desembosc (I)
Carretó (H)

Figura 1. Esquema bàsic d’un sistema de cable aeri
North Bend, tricable amb cable via fix sense torre de
suport i amb cable grua pel desembosc (FAO Forestry
Department, Unasylva nº122).
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Al mercat es poden trobar diferents tipus d’instal·
lació de cable aeri, i es classifiquen segons els següents criteris bàsics (Rodríguez et al, 2005):
Criteri
Envergadura de la
instal·lació

Tipus d’instal·lació
Lleuger (cable de 100-300 m)
Mitjà (cable de 300-700 m)
Pesat (cable de més de 700 m)

Mobilitat del
cable via

Fix

Nombre de cables
principals

Bicable

Equip
Sistema de
desembosc lateral

Mòbil
Tricable
Amb torre de suport
Sense torre de suport
Cable grua
No cable grua

Quan es parla d’envergadura de la instal·lació es fa referència a la distància de cable muntat. Normalment
quan les distàncies són menors de 300 m el tipus de
desembosc és amb fusta semiarrossegada, mentre que
a més de distància la fusta va suspesa. Altrament a més
distància de cable: a) cal suports intermedis b) l’alçada
dels suports principals ha de ser elevada c) el muntatge
és més complex i d) el sistema de desembosc sol ser
bidireccional.

Fotografia 1. Equip amb torre de suport junt amb grapa
classificant fusta (Valentini Teleferiche, 2016).

La mobilitat del cable via pot ser fixa o mòbil. Quan és
fixa suposa que el cable via no es mou durant el funcionament de la línia, mentre que al mòbil sí.
Respecte al nombre de cables principals, els bicables
són aquells composats per dos cables que es poden
combinar de les següentes maneres: a) un cable via
i un cable tractor, b) un cable via i un cable de retorn,
i per últim c) un cable tractor amb un de doble funció
(via i de retorn). Mentre que el tricable és aquell sistema que disposa d’un cable via, un cable tractor i un
cable de retorn (Figura 1).
L’equip motriu pot ésser amb torre o sense (Fotografies
1 i 2). El equips sense torre solen estar
muntants sobre un xassís amb trineu
o rodes, normalment es fan servir per
distàncies de cable de més de 700 m
i ja tenen incorporat un grup motriu.
Aquest equip motriu es pot desplaçar
per dins del bosc, sense necessitat de
pistes forestals. Els equips independents i mòbils (amb torre) prenen la
força motriu d’un vehicle (tractor, camió, tràiler..etc.), i solen treballar a peu
de pista, on se sol fer la descàrrega.

Fotografia 2. Equip de cable muntant sobre trineu (Wyssen Seilbahnen, 2016)

maquinària
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El sistema de desembosc lateral amb cable grua és
quan es té la capacitat de reunir la càrrega, lateralment fins a la línia, amb el carretó immòbil i suspès al
cable via. És el sistema més habitual. Mentre que l’altre
sistema no té aquesta capacitat de desembosc.

Condicionaments en l’ús de cable aeri:
De manera general aquest sistema de desembosc
es porta terme en els casos en que l’extracció amb
altres mitjans sigui inviable o desavantatjosa econòmicament, tècnicament o mediambientalment.

El carretó

La variabilitat d’equips i condicions d’instal·lació
genera un ampli ventall d’aplicacions. Per tant depenen de: separació entre carrers, densitat de pistes,
alçada de línia, tipus de forest i volum a extraure.

És un dispositiu que es mou a través del cables gràcies
a la seva estructura metàl·lica amb una o més politges.
Transmet el pes de la càrrega al cable via, i dirigeix i
subjecta el seu desplaçament. Al mercat es poden trobar un ventall molt ampli de carretons: si són automotors o no, sistema de frenada (propi o extern), capacitat
de càrrega i capacitat de recollida lateral.

Es requereix personal especialitzat i entrenat en
aquest tipus de sistemes. Donat que a Catalunya
existeixen poques experiències amb aquest sistema és difícil trobar treballadors capacitats, cosa
que reclama cercar personal d’altres llocs.
El desconeixement d’aquest equip, conjuntament
amb poques experiències, impossibiliten especificar si el cost de desembosc podria ser equiparable amb altres sistemes, creant una percepció
equivocada.

Fotografia 3.
Carretó automotor amb radio
control marca
Koller (Koller
equipos forestales, 2012).

Una aplicació innovadora

Durant el 2014 i 2015, gràcies a la convocatòria de
projectes innovadors del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, es va realitzar un
PROJECTE PILOT PER A L’ELABORACIÓ D’UN SISTEMA
DE DESEMBOSC PER A BIOMASSA FORESTAL AMB
CABLE AERI en el qual un dels principals objectius
era elaborar un sistema d’adaptació de cable aeri
de càrrega semi-suspesa a excavadora giratòria per
a desembosc de biomassa, en zones sensibles o de
forts pendents. Aquest equip ha estat desenvolupat
i dissenyat per l’empresa Estrats del Bosc S.L. amb el
suport i assessorament del CTFC.

Fotografia 4. Carretó simple (Rodriguez J, 2004)

A nivell de rendiment i costos, com que varien molt depenent de l’experiència del personal, temps de muntatge,
condicions de la forest i altres, s’opta per mostrar una taula resum d’altres experiències:
Rodriguez et al,
2004

Domenjó, I.,
2011

Zambalatti &
Proto, 2010

Ozturk T., 2009

Larix Kombi

Mounty 4000

Greifenberg
TG 700

Urus MIII

Tricable

Bicable grua

Tricable

Tricable

Tricable

Llargada mitjana (m)

75

106

100-150

180-210

600

Rendiment (m /hora
productiva)

5,5

4,8

5

6,85

10,08

Temps total de muntatge més
desmuntatge (min)

260

540

460

46-51 (canvi de
línies, no temps
total)

>860

Pi roig de 50
anys

Alzina de 40
anys

Pinus nigra de
53-56 anys

Fageda de 3035 anys

Picea i Pi roig
(s.d. d’edat)

Ambrosio et al,
1998

Referència
Marca comercial
Tipus de cable

3

Tipus de forest
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Disponibilitat de

planter de pollancre
per a la campanya

L

a qualitat del planter
i el clon seleccionat
són aspectes molt
importants
per
garantir
l’èxit en les plantacions de
pollancre. A més, els riscos
fitosanitaris del pollancre
obliguen a diversificar els
clons de pollancre utilitzats
Josep M. Tusell
i evitar en la mesura del
Enginyer de Forests possible les grans extensions
monoclonals. Un altre aspecte
Responsable Tècnic
molt important és el d’adaptar
del CFC
el clon escollit per la plantació
a les característiques dels terrenys a plantar (tipus i
estructura del sòl, disponibilitats d’aigua i de nutrients)
a fi i efecte d’obtenir els objectius de producció i de
rendibilitat esperats.
En aquest article es vol mostrar la diversitat en els
clons disponibles i alhora permetre una fàcil i ràpida
localització del viver que disposa del clon seleccionat
per la vostra plantació.

Viveristes
Durant aquest darrer any hi ha hagut moviment
pel que fa al nombre de viveristes que produeixen
planter de pollancre. Hi ha un nou viverista productor
i dels 4 que hi havia l’any passat, un no ha tingut
prou producció i no té producte a la venda. Per tant,
actualment a Catalunya hi ha 5 viveristes registrats en
el Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal,
tot i que només 4 tenen producció a la venda. Tots
ells han respost l’enquesta sobre les disponibilitats
del material vegetal de pollancre.

Disponibilitats per a la campanya 2016-2017
El conjunt dels viveristes registrats proposen un total
de 6 clons de pollancre per a la producció de fusta
de qualitat i un per a la reforestació paisatgística.
La disponibilitat total de plantes dels diferents clons
pel conjunt dels viveristes és de 38.900 plantes per a

2016-2017

producció de fusta de qualitat i 200 plantes del clon
“Bordils” per a reforestacions paisatgístiques. Aquest
nivell de producció representa una disminució del
20% respecte l’oferta disponible de l’any passat.
Aquestes dades ratifiquen la tendència al canvi de
cultiu que estan patint moltes superfícies on fins ara
hi havia plantacions de pollancre degut a la manca
de rendibilitat d’aquesta producció i a la forta pressió
dels conreus agrícoles.
Taula 1. Quantitats totals aproximades disponibles per
cada clon de pollancre (dades facilitades pels mateixos
vivers)
Clon
MC
Triplo
I-214
Canadà Blanc
Raspalje
Guardi
Bordils

Unitats disponibles
14.200
15.600
3.300
4.500
600
700
200

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 39,9 i 36,3%
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 11,5% i el I-214
amb un 8,4% de l’oferta respectivament. La resta de
clons estan per sota del 5% i en el següent ordre: el
Guardi (1,8%), el Raspalje (1,5%) i el Bordils (0,2%).
Taula 2. Rànking dels clons més produïts per a la
campanya 2016-2017 (dades facilitades pels mateixos
vivers)
Any 2016-2017
Triplo
MC
Canadà Blanc
I-214
Guardi
Raspalje
Bordils

%
39,9
36,3
11,5
8,4
1,8
1,5
0,2
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Figura 1. Nombre d’unitats produïdes de cada clon
per a la campanya 2016-2017 (dades facilitades pels
mateixos vivers).

Taula 3. Evolució dels clons més produïts en els darrers cinc anys (Font: Viveristes productors)
Any 2012-2013
I-MC
I-214
Triplo
Canadà Blanc
Raspalje
TR56/75
Luisa Avanzo
Columbia River
Unal

Any 2013-2014
I-214
MC
Triplo
Canadà Blanc
TR56/75
Raspalje
Beaupré
Guardi
Luisa Avanzo

Any 2014-2015
MC
Triplo
I-214
Canadà Blanc
TR56/75
Columbia river
Raspalje
Guardi

Any 2015-2016
Triplo
MC
I-214
Canadà Blanc
Raspalje
Guardi
Bordils

Any 2016-2017
Triplo
MC
Canadà Blanc
I-214
Guardi
Raspalje
Bordils

On podeu trobar els diferents clons per a la campanya 2016-2017?
A la següent taula s’adjunta la llista dels viveristes que han respost a l’enquesta i els clons que tenen disponibles.
Viverista
Comarca
Ubicació
Adreça
Telèfon

Clons disponibles

MC
Triplo
I-214
Canadà Blanc
Raspalje
Guardi
Bordils

Estevenet
Gironès
Bordils

Prats
Noguera
Montgai

Carreras
Selva
Sils

Pou
Gironès
Celrà

Camí del Pla
núm. 9

Avinguda Pare
Mirats núm. 22

Carrer
Mallorquines
núm. 75

Carrer Cabanya
núm. 97

972 490 010
X
X
X
X
X

973 430 063
X
X
X

972 853 341
X
X

972 492 981
X
X

X
X

X

21 taula de preus
catalunyaforestal
Novembre de 2016

Taula de preus

de la fusta

Llotja de contractació i mercat en origen de Vic (15/10/2016) i Girona (21/10/2016)
Vic

Girona

Preus del dia
15/10/2016
s/c
54,00 / 57,00

Preus del dia
21/10/2016
s/c
54,00 / 57,00

t
t
t
t
t

Vern

de 10/24 cm ø
de 25 a més cm ø

Cotització
anterior
s/c
54,00 / 57,00

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

54,00 / 72,00
51,00 / 69,00
36,00 / 39,00

54,00 / 72,00

Castanyer

36,00 / 39,00

55,00 / 70,00
36,00 / 39,00

Pollancre
(s/camió)

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

59,00 / 65,00
49,00 / 54,00

59,00 / 65,00
49,00 / 54,00

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

m3
m3

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

83,00 / 95,00
70,00 / 108,00
91,00 / 125,00

80,00 / 90,00

Freixe

70,00 / 108,00

t
t
t

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

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

Plàtan

de 25 a més cm ø
de 20 a més cm ø

48,00 / 54,00
46,00 / 54,00

48,00 / 54,00

Blada

de 18/20 a més cm ø

57,00 / 81,00

57,00 / 81,00

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

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

72,00 / 90,00

Roure

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

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

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

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

75,00 / 90,00
57,00 / 60,00
57,00 / 62,00
75,00 / 90,00
40,00 / 43,00
41,00 / 46,00
48,00 / 54,00
48,00 / 53,00
54,00 / 57,00
55,00 / 73,00
60,00 / 73,00
73,00 / 80,00
49,00 / 54,00
50,00 / 55,00
42,00 / 47,00
42,00 / 45,00
45,00 / 50,00

75,00 / 90,00
57,00 / 60,00

44,00 / 49,00

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

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

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

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

t
t
t

Faig

Acàcia

Pi Douglas

Pi pinyer
Pi marítim

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

91,00 / 125,00
66,00 / 72,00

54,00 / 72,00
80,00 / 100,00

89,00 / 100,00
46,00 / 54,00

t
t
t

72,00 / 90,00

t
t
t

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

t
t

51,00 / 56,00

39,00 / 42,00

t
t
t

57,00 / 62,00
75,00 / 90,00
36,00 / 39,00
40,00 / 45,00
46,00 / 52,00

46,00 / 51,00
53,00 / 57,00
53,00 / 65,00
60,00 / 73,00
73,00 / 80,00
48,00 / 53,00
49,00 / 54,00
41,00 / 43,00
41,00 / 44,00
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LLENYA

FUSTES DE
TRITURACIÓ

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

63,00 / 69,00
66,00 / 72,00
63,00 / 69,00
48,00
48,00 / 51,00
48,00
39,00 / 45,00
39,00 / 45,00
30,00 / 36,00

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

Coníferes (zona Vallès)
Coníferes (Garrigues)
Coníferes (St. Gaudens)
Castanyer (zona Vallès)
Castanyer (Garrigues)
Castanyer (St. Gaudens)
Faig (zona Vallès)
Faig (Garrigues)
Faig (St. Gaudens)
Eucalipto (Vallès)
Eucalipto (Garrigues)
Eucalipto (St. Gaudens)
Altres planifolis (Vallès)
Altres planifolis (Garrigues)
Altres planifolis (St. Gaudens)
Mercat Nacional
Arbre sencer a carregador

28,50
37,50
48,50
25,00
34,50
45,00
25,00
34,50
50,00
25,00
34,50
50,00
25,00
34,50
47,00
26,00 / 30,00
20,00

28,50
37,00
48,50
25,00
s/c
45,00
25,00
s/c
50,00
25,00
s/c
50,00
25,00
s/c
47,00
18,00 / 20,00

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

66,00

66,00

t

PALS DE CONÍFERES

SURO

Suro trituració no cremat
Suro cremat
Pelegrí
Suro per a taps

500,00
250,00
400,00
1.800,00

60,00 / 65,00

45,00 / 48,00

36,00 / 40,00

26,00 / 30,00

Fora campanya
Fora campanya
Fora campanya
Fora campanya

t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t

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.

Sessió de la Taula de preus de
la Llotja de Vic celebrada en
Enginyer de Forests el marc de la Fira de la Fusta
Responsable Tècnic Constructiva, fet pel qual es va
comptar amb una nodrida asdel CFC
sistència per la part industrial.
Ara bé, aquest fet positiu, no es va correspondre amb els
preus indexats. Hi ha hagut una baixada generalitzada
de les coníferes, fins arribar als preus de l’any 2013. Amb
dues sessions de la Taula de preus, aquests han tornat
als valors de fa 3 anys. L’argumentació de la baixada
fou, per una banda, que l’embalatge, principal destí de
la fusta de conífera a Catalunya, no està consolidat i
tot sembla indicar que a finals d’any, quan es tancaran
les comandes d’embalatge per al proper any, els preus
també aniran a la baixa. I per altra banda, també es va
argumentar que els preus dels subproductes (l’estella de
serradora) patiran de la mateixa manera una reducció de
preus ja que ha baixat molt la demanda. Aquesta baixada de la fusta de conífera també es va reproduir per
Josep M. Tusell

algunes de les espècies a la sessió de la Llotja de Girona
de la setmana següent.
Pel que fa a les llenyes, també s’ha produït una baixada
generalitzada del preu pel fet que encara hi ha molt d’estoc de l’any passat que no es va vendre. Es calcula que hi
ha unes 4.000-5.000 tones de llenya que no es van consumir l’any passat i que estan disponibles per aquest any.
Finalment i pel que fa a les frondoses, no hi ha hagut moviment excepte pel cas del freixe que ha reduït el preu, en
una de les seves categories, per la dificultat de trobar fusta de qualitat i per la invasió de fusta de França d’aquesta
espècie. Pel que fa al pollancre, actualment hi ha poca
demanda i es poden oferir petits volums de fusta de qualitat a la poca indústria que encara treballa aquesta fusta
a Espanya, i això s’agreuja pel fet que no es replanten les
zones tallades. Tot i això, hi ha una perspectiva de bona
campanya de mandarina i de molt de futur pel caqui, una
fruita que cada vegada s’envasa més. Aquestes dues fruites podrien fer incrementar la demanda d’aquesta fusta.
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La relació entre

el creixement dels arbres
		 i la meteorologia
E

n aquest article us
presento el meu Treball de Recerca que
vaig fer durant el Batxillerat a
Solsona, que calia fer-lo sobre
el desenvolupament d’una hipòtesi que puguis demostrar. El
treball es va fer en base a l’estudi d’un bosc del meu entorn,
Abril Marcos
la Serra de Port del Comte al
Estudiant de Mate- Prepirineu, per demostrar que
màtiques
la meteorologia, més específicament la major precipitació i
més elevades temperatures, influeixen en el creixement dels arbres.
El disseny experimental que es va proposar per tal de
demostrar aquestes hipòtesis es basava en mesurar
els anells de creixement anual d’un bosc de Pi roig (Pinus sylvestris) i relacionar-los amb les diferents variables meteorològiques mitjançant mètodes estadístics.
Per tal d’extreure les mostres dels arbres es van escollir
deu parcel·les de 10 metres de radi i homogènies entre
elles (mateixa altitud, pendent i pedregositat). Després es va mesurar el diàmetre dels arbres més grans i
d’alguns d’aquests se’n van extreure els cores (cilindre
de fusta on es poden observar els anells dels arbres
mitjançant una barrina Preissler). Un cop extretes les
mostres, es van deixar assecar, enganxar en suports i
llimar per poder escanejar-les i tractar-les amb l’ordinador. Amb un programa especialitzat es va mesurar
la distància entre els anells de cada un dels arbres.

Un cop obtinguda l’amplada de cada un dels anells en
una taula de dades, calia plantejar-se com tractar tot
aquell munt d’informació. Després de provar de fer
els càlculs amb l’amplada dels anells directament, i
amb el percentatge de fusta que l’arbre generava any
rere any, es va concloure que la millor manera era
mesurar l’àrea de fusta que l’arbre generava; aquest
cercle de fusta s’anomena corona. Un cop calculades
cada una de les àrees de la corona es va fer la mitjana anual per tenir una dada del creixement general
dels arbres cada any.

La segona part de l’experiment va ser l’obtenció i anàlisi de les variables meteorològiques. Gràcies a les dades de les estacions del SMC i l’AEMET properes a la
zona de mostreig es va tenir accés a una llarga llista
de temperatures i precipitacions diàries, de manera
que només faltava veure com tractar-les. Per tal de
fer-ho es va tenir en compte el període de creixement
del pi roig, que comprèn els mesos de juny i octubre,
de manera ques es van agafar les dades de temperatura mitjana dels mesos en que creix l’arbre i els anteriors, és a dir, d’abril a octubre, i se’n va fer la mitjana.
També es va fer la mitjana de la temperatura anual a
partir del mes de novembre fins al mes d’octubre de
l’any següent. Aquest criteri va ser l’utilitzat també
en les dades de la precipitació, tot i que en aquestes
últimes es va sumar la precipitació total de cada període. Per tal de reduir l’error, es va calcular també la
precipitació que es quedava al sòl, és a dir, tenint en
compte l’aigua que s’evapora degut a la temperatura,
anomenada evapotranspiració.
D’aquesta manera es tenien ordenades tant les dades dendrològiques (dades del creixement dels arbres)
com les meteorològiques. Per tal de relacionar-les i
veure si la meteorologia afecta en el creixement del
pi roig es va utilitzar un càlcul estadístic anomenat
coeficient de correlació. La correlació pren valors del
0 al 1, de manera que com més a prop estigui de l’1,
més dependència hi ha entre unes dades i les altres,
és a dir, si val 1, les dades estan directament relacionades, i si val 0, les dades no tenen cap relació entre
sí. El valor mínim de correlació pel qual es considera
que un grup de dades està relacionat oscil·la al voltant del 0,8. Tot i això, quan es tracta d’un experiment
basat en l’ecologia terrestre, s’accepta que hi ha relació entre les variables quan el coeficient de correlació
supera el 0,3.
El valor de correlació més alt obtingut en aquest treball va ser de 0,57 i corresponia a la correlació entre
la precipitació anual i l’àrea de la corona. Per tal de fer
el resultat més visible, es va calcular també la recta
de regressió, un càlcul estadístic que busca una recta que estigui a la mínima distància de cada un des
punts del núvol de punts.
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Amb els resultats obtinguts s’ha pogut comprovar
que hi ha una bona dependència positiva entre el
creixement anual de l’arbre i la precipitació anual
(r(correlació)=0,57) i la estacional (d’abril a octubre, r=0,40). Per altra banda, la correlació entre el
creixement anual i la temperatura és positiva però
baixa i, per tant, influeix de forma molt menys rellevant.

Correlació entre la precipitació anual i l'àrea de la corona
(r = 0.57)
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Figura 1. En aquest gràfic estan representats, en l’eix
de les x, els valors de precipitació anual de novembre
a octubre, i, en l’eix de les y, els valors de creixement
anual de l’arbre. La correlació entre aquestes dues variables és de r = 0.57, i la formula de la recta de regressió
és y = 0,3581x + 595,95.

A partir del gràfic anterior podem obtenir l’equació
de la recta que permet definir un model predictiu
que ens podria servir, per exemple, per saber quina
va ser la precipitació mitjana anual d’anys dels quals
no tenim dades a partir dels anells dels arbres.

Figura 3. Definició gràfica de corona

La correlació per la precipitació anual és molt alta i,
per tant, aquesta part de la hipòtesi s’ha complert:
la pluja abundant influeix en el creixement del pi
roig. En canvi, però, la correlació obtinguda a partir
de la temperatura és 0,33 i, com que amb prou feines supera el valor de correlació mínim, demostra
que la temperatura no influeix en el creixement del
pi roig.
En el gràfic següent es pot veure que el núvol de
punts és molt més dispers:
Correlació entre la temperatura mitjana estacional i l'àrea de la corona (r =
0.33)
Mitjana de la secció de la corona
(mm^2)
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Fotografia 1. Barrina Preissler
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Figura 2. En aquest gràfic estan representats, en l’eix
de les x, els valors de temperatura entre abril i octubre,
i, en l’eix de les y, els valors de creixement anual de
l’arbre. La correlació entre aquestes dues variables és
de r = 0.33, i la formula de la recta de regressió és y =
45,824x + 539,09.

Fotografia 2. Core acabat d’extreure de l’arbre

entrevistes candidats coalició CFC-BOSCAT

Josep Maria

Vila d'Abadal
Cap de llista de la candidatura CFC - BOSCAT
Nascut el 1954 i resident a Vic,
Josep M. Vila d’Abadal és Enginyer Tècnic Agrícola. La seva
experiència i coneixements
adquirits durant els seus 61
anys l’han portat a ser:
Membre de l’àrea de defensa Forestal de L’Estany-Santa
Mª d’Oló; Vicepresident de
la Confederació Espanyola i
Europea de Propietaris Forestals; Fundador i president de
l’Associació de silvicultors del
Mediterrani (ARCMED); President del Centre de la Propietat
Forestal; Membre del Consell
de l’ACA; Conseller Comarcal
de Territori, Medi Ambient i
Agricultura d’Osona; Secretari d’implantació i Membre
del Comitè de Govern d’UDC,
entre altres responsabilitat;
Secretari de Política Agrària;
President del Consorci Forestal de Catalunya; Conseller del
Consell d’administració de la
Corporació de RTV de Catalunya; Vicepresident de l’ACM;
President area de Medi Ambient de l’ACM; Membre del
Consell de Protecció de la Natura; Alcalde de Vic; Diputat
al Parlament; President de la
Fundació Universitària Balmes
i de la Fundació de l’Hospital
de la Santa Creu de Vic; President de l’AMI.

Quina ha estat la seva trajectòria en el
sector forestal?
M’inicio com a silvicultor als anys 80
establint relació amb l’Emili Garolera,
en Josep Maria de Ribot i en Miquel
Massaneda. És a partir d’aquí que
m’incorporo com a tècnic del Consorci
Forestal i començo a conèixer la silvicultura i els treballs forestals. Llavors vaig
entrar a la Junta, i des d’allà vam començar a impulsar precisament el Centre de
la Propietat Forestal -la Llei Forestal ho
preveia-, òrgan que serviria per regular
les millores fiscals, defensar la propietat
privada, el dret dels propietaris a gestionar les seves pròpies finques, entre d’altres aspectes.
En aquell moment vam iniciar, de fet,
una dinàmica novadora, que és la de
fer política forestal. Un cop creat el CPF
en vaig ser el primer president i hi vaig
estar quatre anys. Crec que la meva experiència política va servir per introduir
la qüestió dels boscos a molts partits i
grups parlamentaris, i gràcies a això vam
aconseguir fer la llei del CPF, passant
d’un òrgan desconcentrat de l’Administració a un òrgan de ple dret i fer la llei
avui dia vigent. En paral·lel a tot això,
vaig estar representant el CFC uns anys a
COSE (Confederación de Organizaciones
de Selvicultores de España), a la USSE
(Unión de Selvicultores del Sud de
Europa), alhora que vam crear l’ArcMed, la Unió de Silvicultors de l’Arc
Mediterrani. També vaig estar implicat
en la creació de diferents ADFs, com la
de la Serra de Bellmunt.
I ara s’ha tornat a engrescar...
Sí, ara portava uns anys de tranquil·litat,

per la meva dedicació a l’alcaldia de Vic i
a la presidència de l’AMI, però s’ha donat
l’ocasió que pugui tornar, embarcat en
aquesta aventura d’aquest nou Centre
de la Propietat Forestal per tal de col·
laborar-hi uns anys.
Per quin motiu fa el pas a presentar-s’hi?
S’ha fet una modificació de la llei del
Centre, a través d’una llei d’acompanyament dels pressupostos, i per tant
es modifiquen temes que sembla que
no són importants però sí que ho són. El
president ja no és un propietari, sinó que
és, en aquest cas, la consellera d’Agricultura, i la junta es fa paritària: 5 membres
de l’Administració i 5 propietaris forestals. Per tant, desempata la presidenta,
que té el vot de qualitat. I això canvia
radicalment.
Sí que s’ha mantingut, per part dels
propietaris, la presidència i la majoria en
l’òrgan tècnic que regula els plans tècnics i les subvencions, i que és molt important, però la part política està compartida, i jo diria amb prevalença dels
polítics. Això requereix remodelar tot el
Centre.
Quins actius aporta la seva candidatura
per a fer-ho?
Considero que aquí hi val molt l’experiència, ja que el govern del CPF ha de
marcar les tendències, l’espai de cadascú
i la influència de la propietat. I això no
cal que estigui en confrontació amb els
polítics. Però certament val la pena que
hi hagi un govern experimentat. Jo en
vaig ser el primer president, i a la llista
hi ha gent que està al sector forestal des

de fa molts anys. Plegats podem aportar el nostre coneixement i experiència per consolidar un CPF que sigui
eficaç, que tingui força i influència en la política forestal
i en el govern, amb l’objectiu de realitzar polítiques concretes i beneficioses pel sector.
En resum...
Aportem experiència, coneixement i professionalitat al
sector.
I quins són els aspectes clau del programa electoral?
Jo diria que el més important és consolidar el CPF i buscar-li un nou espai ja definitiu, que sigui acceptat per
tothom –propietat, polítics i funcionaris-, que assoleixi
el més aviat possible la totalitat de la gestió de la política forestal, perquè sigui realment l’administració forestal de Catalunya. I fer que això ajudi a buscar sortides
econòmiques al sector viables i rendibles, ajudant a la
indústria, la conservació i la producció, així com a buscar
solucions en l’ús social del bosc; en tots aquests problemes que es plantegen avui en dia. Això és essencial.
Quines iniciatives concretes volen impulsar?
La iniciativa que s’hauria de fer abans de les eleccions,
però no sé si hi arribarem a temps, és augmentar el pressupost. Jo intentaré influenciar en aquest sentit, perquè
quan arribem al Consell Rector tinguem pressupost.
L’altre punt és abordar el tema de l’accés social al bosc,
en tots els aspectes, des de la circulació, els bolets, les
curses... així com la modificació de la llei perquè puguin
entrar-hi els boscos públics i tenir, per tant, tota l’administració dels boscos dins el Centre.
Aquesta seria una esmena que fan a la gestió feta fins
al moment?
Més que esmena és l’evolució, ja que es va començar
amb un centre desconcentrat, que només treballava els
plans tècnics i bàsicament feia divulgació i assessorament i educació silvícola als propietaris. Això va evolucionar cap a un tipus d’agència moderna que administra
els boscos amb gestió sostenible, però el següent pas és
fer-ho amb tots, que és el que considero allò natural.
Quina creu que és la imatge que té la societat del
sector forestal?
La societat catalana no és conscient que té boscos i sobretot no coneix el que els seus governs han de fer perquè es mantinguin amb els seus gestors. I com que no ho
coneix, no ho demana. Saben que hi ha d’haver escoles
amb condicions, però no saben que els boscos s’han de
gestionar, que hi ha una economia, i que a més han de
complir funcions mediambientals i socials. No existeix
aquesta pressió, i per tant no es fa.

L’Administració, per tant, ha abandonat els boscos?
No crec que l’Administració hagi abandonat els boscos, sinó que no se n’ha cuidat mai. No hi ha hagut
mai cap govern de la Generalitat que se n’hagi ocupat
seriosament. No hi ha voluntat i no és un tema de
pressupost, perquè hi ha altres sectors que sí tenen
diners. Es podrien fer taxes ambientals per als boscos, es podria activar el fons forestal i dotar-lo, es
poden fer moltes coses si vols fer política forestal.
Però l’has de finançar, i després pactar amb el sector.
Nosaltres som un sector pactista i sempre ens hem
posat d’acord amb l’Administració quan hem volgut
fer una cosa, i ara ho hem demostrat més que mai
deixant que el president del CPF deixés de ser un propietari i fos el conseller, i que entrés també la directora general dins l’òrgan de govern. Per tant, compartim
el que era nostre. I és que el govern s’ha de fer càrrec
que hi ha un sector del qual se n’ha d’ocupar, que és
molt estratègic i important. És un equipament que
dóna molts serveis.
Quin paper ha jugat el CPF en la planificació dels
boscos?
Els boscos són de cicle llarg i, per tant, es necessiten polítiques de llarg termini; aquest va ser un dels
motius pels quals es va tirar endavant el CPF i la llei
forestal. Hi ha una cosa molt important, que és que el
CPF ha estat determinant per canviar la política forestal i la relació entre els gestors del boscos i l’Administració, i que per
tant l’hem de cuidar
i estimar. Però a
causa del desconeixement i prejudicis
contra el sector i
la propietat privada s’ha volgut eliminar aquest eina
administrativa tan
important i de consens, tot i que no
ho han aconseguit,
ja que nosaltres hi
hem treballat i alhora hem trobat
aliats en el món de
la política que ho
han entès i recolzat.
És importantíssim
que segueixi, però
per fer-ho ha d’evolucionar.

entrevistes candidats coalició CFC-BOSCAT

Manuel Busquet
Manresa. Advocat i silvicultor amb llarga experiència en la defensa
de propietaris forestals i del sector, destacant, entre altres, pel seu treball en el
rescabalament de danys per incendis forestals. És cofundador de l’ADF d’Artés,
Calders i Monistrol de Calders i soci de l’Associació de propietaris forestals
Gavarresa-Moianés, associació integrada a BOSCAT.

Quina ha estat la seva trajectòria en el sector forestal?
Tota la vida he estat vinculat al sector; d’una banda, a
nivell particular, amb la meva família som propietaris
de dues finques forestals situades entre el Moianès i
el Bages, i derivat d’això, a nivell professional, porto
29 anys exercint d’advocat, tractant molts aspectes
relacionats amb el món forestal, bàsicament en el
tema dels incendis, on he actuat contra les companyies elèctriques, que han acabat sempre essent condemnades. Va ser a partir d’aquí que va sorgir molta
compenetració amb les organitzacions forestals.
Què l’ha portat a sumar-se a la candidatura del
Consorci Forestal i BOSCAT?
Primer perquè les organitzacions promotores de la
candidatura conjunta s’ho mereixen. Quan des del
Boscat em van proposar formar-ne part vaig respondre encantat, perquè és una entitat que està fent
molta feina, molt en contacte amb el territori i el
sector. Ha innovat a l’hora de treballar amb el món
forestal i aquesta innovació està produint resultats
realment bons. Per mi és un orgull i plaer formar part
d’aquesta candidatura.
Quins actius aporta?
Sobretot, es tracta d’una candidatura conjunta molt
representativa i transversal del sector. Personalment
estic molt content que aquí no es pensi en qüestions
particulars, sinó que aquesta candidatura és un reflex
de què s’està pensant en el sector. Alhora, l’equip del
que formo part compta amb persones molt vàlides,
enamorades del sector i compromeses.
Creu que potser no es té prou clar el sentit i funció
del CPF?
El CPF és l’organització que ens ha de representar, és i
ha de ser la nostra veu conjunta a l’administració. En
definitiva, és la taula de debat natural amb l’administració i per tant s’hi ha de tenir una veu forta i, a més,
les idees molt clares.

Per tant, cal mobilitzar fort el sector per anar a votar...
El qui no tingui clar que després de 16 anys sense
eleccions al CPF ara és el moment per tal que la seva
veu estigui representada, és que està fora d’aquest
món forestal. O s’aprofita l’oportunitat o estem cecs.
Creu que una millora de la comunicació és clau per
revertir la situació del sector per part de la societat?
La gent relacionada amb el sector vivim en un món
molt diferent de la majoria, per tant, ho hauríem de
revertir a nivell de comunicació, difonent el món forestal i els seus valors. És un sector que porta anys
en crisi, però penso que té moltes oportunitats. Ara
bé, avui dia, tant important és el producte com els
valors immaterials que surten del bosc. La potenciació
i difusió d’aquests valors, a nivell educatiu i de coneixement, és una assignatura pendent de les organitzacions com el CPF.
Cal una major estima pel bosc?
Jo diria que a l’entorn del 90% de la població infantil
i juvenil desconeixen el bosc, i per tant, s’ha de començar perquè la societat sàpiga el que té al costat
de casa, i així potser tindrem més respecte i valoració
real del que significa. I és llavors quan agafes amor al
bosc, perquè és vida, en aquest cas molt fràgil i complexa. I sí, s’ha d’explotar, però amb responsabilitat,
de forma sostenible. Aquesta cultura que hi ha hagut
durant molts anys de relació i contacte entre el bosc
i les persones, i que s’ha perdut últimament, és un
valor a incidir.
Quines serien, doncs, les propostes concretes més
urgents a implementar?
Tota la qüestió de l’associacionisme forestal és la prioritat número 1, perquè formant part de col·lectius, el
propietari se sentirà acompanyat i recolzat i prendrà
iniciatives. Una altra qüestió és refer el contacte entre
el sector productor i el sector industrial de la fusta. En
tercer lloc, cal potenciar les experiències comparatives en l’àmbit internacional.

entrevistes candidats coalició CFC-BOSCAT

Josep Rius
Maians, municipi de Castellfollit del Boix. Silvicultor, ramader i agricultor. És
responsable nacional del sector forestal de la Unió de Pagesos, President de la
Federació d’ADF del Bages, i membre de la Cooperativa de productes forestals del
Bages que, des del 2006, potencia el consum local de biomassa forestal com a font
d’energia renovable lligada a la reducció de l’impacte dels grans incendis forestals.

Quina és la seva trajectòria en el sector forestal?
Des de fa molts anys que estic vinculat al món de les
ADF i actualment sóc president de la federació de les
ADF del Bages i de Castellfollit. Fa uns 10 anys vam
engegar la cooperativa de productes forestals del
Bages, per fer adonar a la gent que al bosc hi havia
altres possibilitats com la fusta i la biomassa. Era
quelcom que no estava en dansa, però vam anar a
Alemanya i França per veure com ho feien i ens vam
adonar que aquí teníem un potencial enorme i que
hi havia futur. I com que no hi havia ningú que ho
processés, vam ser-ne una mica precursors.
A banda d’això també he estat president d’una
associació de propietaris forestals, de la Serra de
Rubió, que ha comptat amb el suport de la Diputació
de Barcelona. Ens vam constituir el 2002, a remolc
dels grans incendis, perquè quelcom s’havia de
fer amb els boscos que s’havien cremat i que es
regeneren de mala manera amb pi blanc. Hem
d’acabar de convèncer els propietaris; ara estem a les
3.000 hectàrees on s’hi ha actuat. També col·laboro
amb Unió de Pagesos, on estic al capdavant del
tema del bosc. Hi va haver un moment que el sector
agrari es va separar del món forestal, i els sindicats
ho tenien una mica deixat anar. Nosaltres vam ser
sempre partidaris que aquest temes havien d’anar
de forma conjunta, perquè no es pot separar la terra
del bosc.
I ara es presenta en aquesta
candidatura per entrar al
Consell Rector del CPF. Creu que
li cal un nou enfocament?
La primera qüestió que voldria
comentar és que per primera
vegada des de fa 16 anys hi ha
eleccions al Centre, i això no és
dolent per a ningú, ni per als
boscos, de fet. I davant el fet de
presentar-me dins la candidatura,
la primera reflexió que m’he fet

és que si bé en aquesta entitat hi ha uns 3.500 socis, a
Catalunya hi ha 200.000 propietaris forestals. Això vol
dir que quelcom no estem fent bé.
Per on s’ha de tirar?
Malgrat es diu que és el 30% del territori que està
planificat, hem d’intentar tenir una radiografia i
facilitar les coses perquè el CPF augmenti el nombre
de socis. Es cert que en part ha funcionat bé, ja que
és resolutiu i eficaç, i el propietari té una eina molt
bona per treballar a casa seva. Però ha d’augmentar el
nombre de socis, perquè així l’administració vegi que hi
ha interès i implicació, i això ajudaria a desenvolupar
les actuacions necessàries.
Seria la mesura més urgent a implementar?
Per part nostra, la més urgent seria aquesta. No pot
ser que estiguem només als 3.500 socis. Si fem la
radiografia d’on hi ha plans tècnics ens n’adonem que
són finques amb boscos on ja hi ha un aprofitament,
o bé són boscos que s’han cremat. Cal treballar per
incentivar els aprofitaments, alhora que intentem
convèncer a l’Administració que amb això es pot donar
feina i tenir unes masses molt més sostenibles davant
el canvi climàtic i els incendis. Una de les prioritats
bàsiques, doncs, hauria de ser tenir una radiografia de
tot el país i convèncer als propietaris que disposar de
Pla Tècnic és bo per a ells i per a la seva finca.

entrevistes candidats coalició CFC-BOSCAT

Eduard de Ribot
Sant Hilari Sacalm. Enginyer Tècnic Forestal,
Enginyer de Forests i silvicultor. Es membre de la Junta de Govern
del Consorci Forestal de Catalunya,
Secretari del Consell Rector de la Cooperativa Serveis Forestals
i soci de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).
També ha estat impulsor de l’agrupació de productors de suro, Quality Suber.

Quina és la seva trajectòria en relació al sector
forestal?
Vaig fer els estudis d’Enginyeria tècnica forestal i
Enginyeria superior de forests a Lleida, i partir d’aquí
porto més de vint anys gestionant la finca familiar,
juntament amb el meu pare, en Josep Maria de Ribot.
Per diverses circumstàncies, de mica en mica vaig
anar agafant jo la gestió, ajudat sempre per ell. I a
partir d’aquí m’he anat involucrant amb el Consorci
Forestal, d’on actualment en sóc membre de la Junta,
així com a la Cooperativa Serveis Forestals com a
secretari, a l’Associació Forestal i Agrària Sant Hilari,
a l’ADF Guilleries Montseny, i altres associacions
vinculades al sector. Al final ens hi anem trobat tots,
ja que per desgràcia és un sector que requereix molt
de la implicació de la gent.
Ara fa el pas a presentar-se al Consell Rector del
CPF. La seva vinculació amb aquest organisme ve
de lluny...
Certament, a casa el Centre de la Propietat Forestal
s’ha viscut des dels inicis, ja que el meu pare va serne un dels fundadors juntament amb en Josep M. Vila
d’Abadal. Amb el dia a dia em vaig anar empapant
del CPF, i coneixent la feina que s’hi ha anat fent al
llarg dels anys. Al final, amb el temps, molts creiem
que és la figura
clau del sector
forestal.
Quina relació ha
de guardar amb
les associacions
de
propietaris
privats?
Si bé el Consorci
Forestal, per posar
l’exemple d’una
de les entitats de

les que en formo part, té la seva funció política i de
lobby, cal que canalitzi els seus projectes i propostes
a través d’un instrument realment pràctic, i que a
la vegada aglutini tot el sector. I aquesta figura és
la del CPF, tant a nivell d’iniciatives fiscals, d’ajuts,
innovació, comunicació, etc.
Per quin motiu fa ara el pas de presentar-se a la
candidatura Consorci Forestal-BOSCAT?
Tota aquesta feina que cal realitzar pel bé del sector
és el perquè de posar-me en aquesta candidatura.
Alhora, perquè en Josep Maria Vila d’Abadal em
va demanar formar-ne part, per la coneixença que
tenim des de fa tant de temps. Al començament
vaig tenir els meus dubtes i vaig pensar “un altre
cop un de Ribot al CPF...!”. Però jo treballo en aquest
sector, és la meva feina diària i estic interessat en
què el sector funcioni, aportant el meu petit gra
de sorra, sobretot en la part tècnica, per tal que el
CPF pugui anar endavant i pugui esdevenir la gran
administració forestal.
Què en destacaria de la gestió feta fins al moment?
El Centre ja no és una criatura, va madurant, tot i
que no arribarem mai a l’estat d’adult, ja que sempre
hi ha feina a millorar i com que el món evoluciona,
el CPF també ho ha de fer, i si pot avançar-se als
esdeveniments, encara millor. Va començar com
un embrió petit, on la feina principal era fer que la
gent se’l cregués i se’l fes seu. Hi ha gent que ja
ho ha fet, per una sèrie de beneficis que comporta
la planificació de les finques. Ara convé passar
d’aquests avantatges a que es faci una gestió activa
de la finca, que sigui amb un objectiu de producció
de llenya, de suro o de lleure. Alhora, cal que el
propietari descobreixi totes les funcions que es
realitzen des del Centre, ja que sovint un només sap
el que utilitza amb més freqüència, però desconeix
la resta d’avantatges.

entrevistes candidats coalició CFC-BOSCAT

Ramon Bosch
Sant Pere Sallavinera. Enginyer Tècnic Agrícola.
Empresari agrari i propietari forestal.
Es soci de l’ADF Amics del Bosc Bages-Anoia, soci del Consorci Forestal
de Catalunya, president de l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages – Anoia, i membre del Consell de Protecció de la Natura,
òrgan adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat

Quina és la seva trajectòria en relació al sector
forestal?
A nivell privat gestiono la finca familiar, que té part de
superfície dedicada al cereal i part de bosc. De mica en
mica em vaig anar engrescant, i va ser en convidar-me
a una reunió del Consorci Forestal on vaig començar a
implicar-me més a fons en aquest sector. A partir de
llavors vaig començar a participar a la Junta de Govern
i a la Permanent. Ara he deixat pas a altra gent. També avui represento l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages - Anoia.
Per quin motiu es presenta a la candidatura?
En primer lloc, em presento perquè vull fer costat a qui
encapçala la llista, en Josep M. Vila d’Abadal. També vaig
acceptar l’oferiment amb l’objectiu d’ajudar a col·laborar
a enfortir el Centre de la Propietat Forestal. Aquesta funció la vull dur a terme tant a nivell privat com associatiu,
per tal que pugui ser un Centre que realment aglutini tot
el sector forestal, en tots els seus àmbits.
Quins són els objectius que hauria de desenvolupar
la nova Junta?
La nova junta hauria de reclamar que el CPF, que ja és
una eina col·laboradora a nivell de propietat, en faciliti
la bona gestió. Hi ha un equip tècnic que pot ajudar
a que la gestió de la finca sigui millor, però què demanem també? Que no esdevingui una administració
qualsevol, ja que no volem allò de recepcionar un paper i guardar-lo al calaix, sinó que volem una administració més propera. I és que els propietaris gestionem
una part del territori i l’Administració ens hauria de fer
molt més costat del que ens fa.
Falta comunicació, potser?
Certament, en falta entre la societat i el sector. Hi ha
gent que reconeix els llocs on s’ha actuat i que perceben que el sector ha realitzat treballs de millora forestal. S’adonen a simple vista que els facilita l’accés

i veuen que en poden gaudir més. Hi ha una mica de
percepció, però el que passa és que la gran majoria
encara no ho coneixen del tot. Crec que aquesta feina
de divulgació encara s’ha de potenciar més. Per això
demanem un Centre de la Propietat Forestal més potent, que arribi a tota la societat i impliqui a diferents
àmbits, a nivell transversal.
Quines serien les iniciatives que considera prioritàries?
Un tema important és que es reconegui la professió
del silvicultor. Per posar un exemple, voldria citar la
recent campanya del Benvinguts a Pagès, on la gent
ha anat a veure explotacions agroramaderes. Potser
seria interessant equiparar-ho i que la mateixa empenta que s’ha tingut en aquest cas es tingui en el
sector forestal. És un sector en que hi ha molta gent
professional i cal, doncs, posar-ho en valor i apropar-ho als ciutadans.
Un segon aspecte que voldria comentar és el tema
de la burocràcia administrativa. Aquesta ha d’anar
acompanyada de la millora dels recursos (agilitat,
simplificació, …), i de la coordinació entre diferents
administracions i lligada als serveis que pot rebre el
soci del CPF per donar més valor als nostres boscos
i aprofundint en temes d’assegurances, certificacions
de la GFS, etc.
I en tercer lloc,
ajudar als boscos
que són deficitaris,
fent-los veure que hi
ha altres solucions,
per exemple, per la
via dels serveis ambientals, per tal de
trobar compensacions per mantenir
aquests boscos on la
fusta no és un recurs
rentable.

