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Camins i l’accés públic al medi natural
La problemàtica vinculada a la propietat dels camins i a l’accés al medi natural és un tema 
de debat recurrent i que posa en evidència el desconeixement i la manca de normativa clara 
sobre el tema.

A casa nostra, on la superfície forestal privada és de l’ordre del 50% de la superfície total de Catalunya, 
la major part dels camins té el seu origen en l’esforç i en la inversió feta pels titulars dels terrenys per 
dotar a la finca d’una infraestructura suficient per la facilitar l’accessibilitat, gestió i aprofitament. Amb 
el temps, la xarxa formada pels antics camins de bast i de carro, ha anat canviant i creixent per adaptar-
se a les necessitats imposades per la generalització del tràfic de vehicles a motor i maquinària.

Aquest procés i l’increment sense precedents de la demanda de natura, es tradueix en un increment 
de la freqüentació al medi natural, que depassa de llarg les servituds de veïnatge tradicionals i acaba 
esdevenint una invasió. Sovint, els llocs més emblemàtics o sensibles de les nostres finques s’acaben 
convertint en un lloc d’esbarjo. Si a això li afegim la intervenció i la voluntat col·lectivitzadora de la 
major part d’administracions del nostre país, al final ens trobem en una sort d’expropiació silenciosa i 
encoberta a través de les nombroses normatives que afecten als espais forestals.

Concretament i pel que fa a l’àmbit municipal, l’interès dels consistoris en recolzar les activitats de 
turisme i de lleure, la participació de l’administració local en la definició d’estructures de prevenció 
d’incendis, la creença generalitzada que el bosc és de tothom, l’impacte sobre el terreny d’activitats cada 
cop més populars, fa que un nombre creixent de consistoris iniciïn el procés per l’elaboració d’inventaris 
de camins per arrogar-se’n la titularitat. De fet, l’elaboració d’aquest tipus d’inventaris és quelcom que ja 
es preveu tant a la normativa d’accés al medi natural, com a la Llei municipal i del règim local.

Si a la manca d’una normativa específica hi afegim el desconeixement (cada cop més important) 
del medi rural per part de molts consistoris i el fet que no hi ha una metodologia clara, consensuada i 
fonamentada en criteris tècnics i jurídics sòlids, ens trobem davant d’un procés i d’un conjunt d’actes 
administratius que deixen als titulars dels terrenys en una situació injustificable d’inseguretat jurídica. I 
d’aquí se’n deriven perjudicis molt clars pel titular de les finques doncs la tolerància dels propietaris en 
l’ús de llurs camins i, en molts casos, la pèrdua de la capacitat de decisió sobre els camins, porta de la mà 
una pèrdua de la notorietat i de visibilitat de la propietat. Finalment, s`acaba creient que el bosc és de 
tothom, s’obvia el més mínim respecte als propietaris de les finques i en, forces casos, s’acaba amb una 
pèrdua de la capacitat de decisió sobre la pròpia explotació. 

Per últim, cal tenir en compte que, ara per ara, un instrument que sovint s’agafa com a referència 
per l’elaboració d’aquest tipus de treballs és el Cadastre i aquest difícilment s’ajusta a la realitat de les 
explotacions. Pel que fa a camins i per motius ben estranys, sistemàticament defineix com a públics tot 
tipus de vies i camins. Sortosament i com ja explicàvem al Catalunya Forestal 117, el cadastre no és 
determinant als efectes d’identificar la propietat.

Davant d’això és evident que no podem donar l’esquena a un procés de canvi generalitzat i que ens 
afecta tant des del punt de vista patrimonial com de gestió. La defensa de la propietat dels camins i 
l’establiment d’acords i convenis per regular i facilitar tant la seva conservació com l’accés públic on 
es consideri convenient, és un element fonamental per preservar el dret de propietat sobre les finques.

Per fer-ho, cal treballar plegats, i des del Consorci Forestal oferim el recolzament tècnic i legal necessari 
per defensar i clarificar els drets dels propietaris sobre les vies i camins de la seva finca. Tant a nivell de 
cadastre, com a nivell d’administració local. El debat sobre l’accés al medi natural i sobre els camins està 
sobre la taula i és plenament vigent. En tant que primers afectats a gran part del territori hem de fer un 
pas endavant per defensar els nostres drets i per clarificar obligacions i responsabilitats quan ens trobem 
amb vials que, tot i ser privats, en gaudeix tothom.

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

 Tauler d’avisos

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal 
de Catalunya
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1. La sequera i la vegetació competidora en 
les reforestacions

La sequera i la vegetació competidora són, junta-
ment amb els danys deguts a la fauna, les princi-
pals amenaces per a una reforestació o plantació 
forestal. Tots dos factors poden causar, per sepa-
rat o conjuntament, una pèrdua de creixement i 
vitalitat dels arbres, una més alta susceptibilitat 
a plagues i malalties i fins i tot la pèrdua par-
cial o total de la plantació. Si bé els arbres són 
susceptibles a aquests fenòmens durant tota la 
seva vida, l’època més crítica és durant els pri-
mers anys, en què no tenen una arrel prou de-
senvolupada com per explorar capes profundes 
del sòl ni tampoc una capçada prou ampla com 
per ombrejar el terra. 

1.1. La sequera
La sequera estival és un aspecte característic dels 
ecosistemes mediterranis, si bé la seva severitat 
té una important variabilitat geogràfica i intera-
nual. En general, però, les projeccions climàtiques 
apunten cap a un increment de la intensitat i du-
ració dels períodes secs en condicions mediterrà-
nies per a les properes dècades, per la qual cosa 
convé més que mai planificar les reforestacions 
i plantacions forestals amb criteris conservadors 
quant a la disponibilitat hídrica esperada.

El principal mètode emprat habitualment con-
tra la sequera és l’aplicació artificial d’aigua, en 
forma de regs d’emergència o suport. Aquesta 
intervenció, però, és inaplicable en la majoria 
de condicions forestals degut als elevats costos 
de personal i maquinària, especialment, en ter-
renys poc accessibles. Altres problemes d’aquesta 
pràctica són la dificultat per planificar el nombre 
d’intervencions necessàries cada any i les restric-
cions a la mobilització d’aigua durant els perío-
des de sequera intensa.

Degut a aquestes limitacions, s’intenta desen-
volupar tècniques que permetin incrementar la 
disponibilitat d’aigua al sòl de manera preventi-
va, sense requerir intervencions recurrents i amb 
una més alta sostenibilitat. Entre les solucions 
més destacades en aquesta línia destaquen les 

pràctiques de conservació d’aigua durant la pre-
paració del sòl (escocell, compensació del pen-
dent) i tècniques de plantació específiques. Entre 
aquestes tècniques destaquen els condicionadors 
del sòl, productes que es barregen amb la terra 
del clot de plantació o sembra i que incrementen 
la disponibilitat d’aigua en el volum del sòl ocu-
pat per les arrels durant els primers anys. Els con-
dicionadors més habituals són substrats de viver 
o bé polímers hidroabsorbents, preferentment 
combinats amb altres ingredients que milloren 
l’estructura del sòl o incrementen els nutrients 
disponibles. 

En contacte amb l’aigua, aquests polímers 
l’absorbeixen i multipliquen considerablement el 
seu volum, amb la qual cosa redueixen la pèrdua 
d’aigua per infiltració i per evaporació. D’aques-
ta manera, l’aigua roman emmagatzemada en 
aquests polímers durant les èpoques plujoses, 
però resta a l’abast dels arbres a mesura que el 
sòl es va assecant progressivament. El principal 
avantatge d’aquesta tècnica és el seu funcio-
nament autònom, ja què no requereix manteni-
ment.

1.2. La vegetació competidora
La vegetació competidora és un problema espe-
cialment rellevant en estacions de productivi-
tat mitjana i alta. Aquesta vegetació competeix 
amb els arbres per l’aigua, la llum i els nutrients. 
Les tècniques emprades més habitualment con-
tra aquesta amenaça es basen en intervencions 
reiterades, més recurrents com més alta és la 
productivitat, d’estassada mecànica o química. 
L’estassada mecànica es realitza amb maquinà-
ria si l’àrea és fàcilment accessible i transitable; 
tot i assolir-se alts rendiments, aquesta inter-
venció és poc efectiva si no elimina la competi-
ció més propera a l’arbre. L’estassada mecànica 

Innovació en
   tècniques sostenibles

Jaime Coello, 
Míriam Piqué,  
Pere Rovira, 
Carla Fuentes

Àrea de Gestió 
Forestal Sostenible, 
Centre Tecnològic 
Forestal de 
Catalunya

de reforestació 

Fotografia 1. Cuba de reg
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també es pot fer amb eines o màquines operades a mà, amb 
rendiment baix. En tots dos casos, el risc de danys sobre la 
reforestació és elevat. L’estassada més habitual és la quími-
ca, consistent en l’aplicació d’herbicides.

Es tracta d’una solució econòmicament més eficient, però 
presenta importants limitacions: a més de requerir una apli-
cació reiterada, l’acceptació social és cada cop més baixa 
pel seu impacte ambiental, i la seva aplicació està cada cop 
més restringida.

En aquest marc, s’han desenvolupat tècniques alternatives 
contra la vegetació competidora, que permeten evitar, sim-
plificar o reduir considerablement l’aplicació d’estassades 
i el risc de causar danys durant aquestes. Una de les més 
habituals és instal·lar, immediatament després de la planta-
ció, al voltant de l’arbre cobertes del sòl, també anomenades 
encoixinats o “mulch”. Aquestes cobertes funcionen com a 
barrera física i d’ombratge per a la vegetació competidora, 
de manera que impedeixen la seva germinació i proliferació 
prop de l’arbre. Els dos tipus principals de coberta són les 
de superfície contínua (làmina o teixit de plàstic, bioplàstic, 
tèxtil, paper tractat, cartró…) o de partícules (petits elements 
apilats: pedres, estelles, palla). Aquestes cobertes tenen una 
funció addicional: mitiguen l’evaporació d’aigua del sòl, amb 
un efecte especialment notable durant períodes secs. A més, 
en funció de la seva composició, poden regular la tempera-
tura i millorar les propietats físiques del sòl i aportar nutri-
ents. La coberta de sòl més emprada és la de làmina de plàs-
tic, degut al seu baix cost i llarga durabilitat, però presenta 
principalment dos desavantatges: la seva retirada és molt 
costosa i a més està fabricada amb matèries primeres no 
renovables i difícilment reciclables després del seu ús. Com a 
resposta, durant els últims anys s’estan desenvolupant nous 
materials de coberta que evitin aquests inconvenients, espe-
cialment, a partir de materials biodegradables.

Fotografies 4 i 5. Cobertes del sòl de film plàstic i d’estella

2. Desenvolupant noves tècniques contra la sequera i 
la vegetació competidora: el projecte Sustaffor

2.1. El projecte i les tècniques Sustaffor
El projecte Sustaffor “Unint eficàcia i sostenibilitat en refores-
tació en un context de canvi climàtic: noves tecnologies per 
millorar les característiques del sòl i el rendiment de la planta” 
té com a principal objectiu dissenyar, desenvolupar i validar 
en camp i laboratori noves tècniques de plantació destinades 
a millorar les reforestacions des d’un punt de vista ambiental, 
tècnic i econòmic. Aquestes tècniques de plantació pretenen 
mitigar l’efecte negatiu de la sequera i de la vegetació compe-
tidora durant els primers anys d’una reforestació.

Durant aquest projecte, que es du a terme en el període 
2013-2015, un consorci de 6 Pimes i 4 centres d’investigació 
de diferents països europeus, coordinats pel Centre Tecnolò-
gic Forestal de Catalunya, ha desenvolupat una sèrie de pro-
totips innovadors de condicionadors i cobertes del sòl (veure 
fotografies 6-9).

Fotografia 6. Condicionador del sòl 
granulat que inclou 23 ingredients 
incloent un nou complex de polí-
mers hidroabsorbents (fabricant: 
TerraCottem Internacional)

Fotografia 8. Coberta del sòl a base 
de jute teixit, tractada amb reïna 
orgànica per incrementar la seva 
durabilitat, 100% biodegradable 
(fabricant: La Zeloise)

Fotografia 7. Coberta del sòl con-
sistent en un marc 100% biodegra-
dable fet amb biopolímers fusionat 
a un film biodegradable comercial 
(fabricant: DTC)

Fotografia 9. Coberta del sòl en 
goma reciclada, de llarga resistèn-
cia o reutilitzable, amb un gruix que 
permet evitar la necessitat de fixa-
ció addicional (fabricant: EcoRub)

Fotografia 2. La 
vegetació compe-
tidora pot ser un 
impediment fona-
mental per al crei-
xement i segui-
ment dels arbres.

Fotografia 3. 
Estassada química 
en una plantació 
forestal.



2.2. Tractaments avaluats
Per determinar l’eficàcia d’aquestes noves tècniques s’ha 
avaluat, en condicions de camp, el seu efecte sobre la su-
pervivència, creixement aeri i subterrani i l’estat hídric du-
rant els dos primers períodes vegetatius, en comparació amb 
tècniques de referència, és a dir, aquelles disponibles actual-
ment al mercat per fer la mateixa funció. Els 17 tractaments 
estudiats són combinacions de diferents condicionaments 
del sòl amb diferents tècniques contra la vegetació compe-
tidora (Taula 1).

2.3. Àrees de treball
Cadascun dels 17 tractaments esmentats s’aplica sobre 30 
arbres a cadascuna de les 8 plantacions que conformen l’es-
tudi, instal·lades a principis del 2014. Aquestes plantacions 
es localitzen en àrees representatives de 4 grans bioclimes: 
Semiàrid, Mediterrani continental, Mediterrani humit i 
Montà.

La Taula 2 mostra les principals característiques de les àrees 
d’estudi. 
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Tècniques de condicionament del sòl

Tècniques contra vegetació competidora

Nou condicionador del sòl Condicionador comercial 
TerraCottem Universal®

Control 
- sense 
condicionador

20 g/arbre 
(NAS20)

40 g/arbre 
(NAS40)

80 g/
arbre 
(NAS80)

40 g/arbre (ComAS40) (No_AS)

Coberta biopolímer fusionat amb biofilm (BIOPOL) X X

Coberta de jute teixit tractada amb reïna (JUTE) X X

Coberta de goma reciclada (GOMA) X X

Coberta de biofilm teixit comercial (ComBiofilm) X X

Coberta de film de polietilè (ComPlastic) X X X X X

Aplicació anual d’herbicida - glifosat (ComHerbi) X X

Control – sense tractament de la vegetació competidora 
(Ctrl_Veg) X X

Taula 1. Tractaments avaluats durant el projecte Sustaffor (marcats amb una X): combinacions dels condicionadors del 
sòl amb tècniques contra la vegetació competidora. En negreta: codi emprat per citar cada tècnica en aquest article. 
Verd: tècniques innovadores desenvolupades durant el projecte; Blau: tècniques de referència; Gris: control (sense 
aplicació de la tècnica).

Fotografia 10. Plantació en el se-
miàrid

Fotografia 12. Plantació en el Me-
diterrani Humit

Fotografia 11. Plantació en el Me-
diterrani Continental

Fotografia 13. Plantació en el Montà

Bioclima Semiàrid Mediterrani continental Mediterrani humit Montà

Terme municipal Mequinensa Solsona Banyoles Fontanals de Cerdanya

Altitud 210 m 672 m 215 m 1430 m

Tipus de terreny Forestal, cremat el 2005 Agrícola abandonat Agrícola abandonat Pastura abandonada

Orientació i pendent Sud & Nord 40% & 60% Pla Pla Nord, 30%

Temperatura mitjana anual 15,0ºC 12,0ºC 14,0ºC 7,5ºC

Precipitació mitjana anual 370 mm 685 mm 870 mm 885 mm

Precipitació mitjana estival 70 mm 165 mm 215 mm 270 mm

Textura del sòl Franco-arenosa Franco-argilosa Franco-llimosa Franco-arenosa

Espècies emprades Pi blanc Noguera híbrida, alzina 
micorizada amb tòfona negra

Noguera híbrida, pi 
pinyer

Freixe de fulla gran, 
bedoll

Taula 2. Característiques principals de les àrees d’estudi i de les plantacions experimentals.
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Tipus tècnica Condicionador sòl Tècniques contra vegetació competidora

Bioclima Semiàrid Med. continental Med. humit Montà Semiàrid Med. continental Med. humit Montà

Supervivència i vigor + o o o + o o o

Creixement aeri i 
subterrani ++ o o + o ++ ++ o

Estat hídric + o o o o ++ ++ o

++: efecte molt positiu de la tècnica, per a totes les dosis / models
+: efecte positiu de la tècnica a la majoria de dosis / models
o: sense efecte significatiu de la tècnica

Figura 2. Dalt: efecte de les diferents tècniques sobre la supervivència i el 
vigor, octubre 2015. Baix: creixement durant 2014 i 2015.

3. Resultats dels nous condicionadors i cobertes 
del sòl

A continuació es presenta un resum general de l’efecte que 
tenen les tècniques avaluades en la supervivència, creixe-
ment i estat hídric dels arbres, a les quatre condicions es-
tudiades (Taula 3). Posteriorment, es presenten els resultats 
més destacats a cadascuna de les condicions climàtiques 
d’estudi, pel que fa a supervivència, estat hídric i creixement 
de la part aèria (tija) i subterrània (arrels). Aquesta darrera 
variable és molt important en els primers estadis de desenvo-
lupament d’una plantació, quan la planta és més vulnerable 
a l’efecte negatiu de la sequera i a la competició de la vege-
tació no desitjada. L’adequat desenvolupament del sistema 
radical és fonamental per incrementar la supervivència i el 
creixement futur dels arbres.

A les figures mostrades, les lletres diferents (a, b, c) indi-
quen que la diferència entre dos tècniques per a un any con-
cret és estadísticament significativa (p<0,05), d’acord amb el 
test de Tukey.

3.1. Resum general de resultats
Es mostra a continuació una taula resum (Taula 3) amb els 
principals resultats de les plantacions del projecte, després 
de 2 períodes vegetatius. Els resultats indiquen la idoneïtat 
de les diferents tècniques pel que fa a la millora del desenvo-
lupament inicial dels arbres. 

3.2. Resultats en el semiàrid (Mequinensa)
La tècnica de plantació més rellevant a Mequinensa ha estat 
el condicionador del sòl, amb un clar efecte positiu sobre 
totes les variables mesurades (Figures 2 i 3). Les cobertes del 
sòl també han tingut un efecte positiu sobre la supervivència 
(Figura 2) i sobre el creixement durant el 2014.

Taula 3. Resum dels principals resultats de l’estudi: efecte de l’aplicació vs. no aplicació de les dues tècniques estudi-
ades: condicionador del sòl i tècniques contra la vegetació competidora.

Figura 3. Profunditat màxima de l’arrel i biomassa seca acumulada a les 
diferents parts de l’arbre (arrel, tija i acícules), a l’obaga de Mequinensa. 
Els asteriscos indiquen que la diferència entre els arbres amb i sense con-
dicionador del sòl són estadísticament significatives (p<0,05).
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3.3. Resultats en el Mediterrani Continental (Solsona)
En aquestes condicions la mortalitat ha estat molt baixa 
(4%), sense diferències entre tractaments. Les tècniques 
contra la vegetació competidora han tingut un efecte molt 
favorable sobre el creixement aeri i subterrani i sobre l’estat 
hídric (Figura 4), mentre que el condicionador del sòl no ha 
tingut efecte significatiu sobre cap variable.

Figura 4. Efecte dels tractaments contra la vegetació competidora sobre els 
grams de biomassa de cada component de l’arbre a 2014, a Solsona.

3.4. Resultats en el Mediterrani humit (Banyoles)
A l’igual que en el cas anterior, la mortalitat ha estat molt 
baixa (nul·la en noguera, 6% en pi pinyer), sense un efecte 
clar degut als diferents tractaments. L’efecte del condicio-
nament del sòl tampoc no ha estat significatiu en aquest 
cas, mentre que els tractaments contra la vegetació com-
petidora han millorat notablement el creixement (Figura 5) i 
l’estat hídric dels arbres.

3.5. Resultats en el Montà (Fontanals de Cerdanya)
En condicions montanes la mortalitat ha estat del 8% en 
freixe i del 7% en bedoll, sense diferències apreciables entre 
tractaments. En aquestes condicions el condicionador del 
sòl ha tingut un lleuger efecte positiu sobre el creixement 
(Figura 6), mentre que els tractaments contra la vegetació 
competidora no han donat lloc a efectes notables sobre cap 
variable.

4. Conclusions

4.1. Valoració del condicionadors del 
sòl
Els condicionadors del sòl han provat 
ser una tècnica de gran eficàcia per in-
crementar el creixement en condicions 
en les quals el sòl té una baixa capacitat 
de retenció d’aigua i nutrients degut a 
una textura lleugera, com han estat les 
plantacions en condicions semiàrides 
(Mequinensa) i montanes (Fontanals 
de Cerdanya). L’efecte positiu ha estat 
especialment notable en condicions en 

les que l’estrès hídric és especialment marcat (semiàrid), a 
on totes les variables mesurades han estat notablement mi-
llorades per aquesta tècnica.

En canvi, en les condicions més productives (Mediterrani 
continental i humit), amb sòls de textura més pesada, rics en 
nutrients i relativament ben aprovisionats d’aigua, l’efecte 
del condicionador ha estat imperceptible.

Els resultats de la nova formulació han estat molt sem-
blants als de la formulació comercial, fins i tot superiors per 
a algunes variables. La dosi de 40 g/arbre, que és la prescrita 
pel fabricant per a clots de 30x30x30 cm, és la que ha sem-
blat ser la més adient en termes de cost-eficiència.

4.2. Valoració de les tècniques contra la vegetació com-
petidora
Les tècniques contra la vegetació competidora han tingut 
un efecte molt positiu en el creixement i l’estat hídric dels 
arbres en les condicions més productives: mediterrani conti-
nental (Solsona) i mediterrani humit (Banyoles). En aquestes 
condicions, els arbres sobre els quals s’ha aplicat qualsevol 
tècnica contra la vegetació competidora sempre han donat 

Figura 5. Efecte dels tractaments contra la vegetació competidora sobre el 
creixement de la noguera i el pinyer el 2014 i 2015, a Banyoles.
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resultats millors en totes les variables que aquells en els 
que no s’ha aplicat cap intervenció. També s’ha obtingut 
un lleuger efecte positiu d’aquestes tècniques sobre el 
creixement en condicions semiàrides.

Comparant les diferents tècniques contra la vegetació 
competidora, les cobertes han donat uns resultats lleu-
gerament superiors a l’aplicació d’herbicida. Entre les di-
ferents cobertes del sòl (2 de referència i 3 innovadores) 
s’han detectat poques diferències significatives i sense un 
patró evident. En general, sembla que el bioplàstic comer-
cial dóna lloc a resultats lleugerament pitjors que les noves 
cobertes o la de plàstic.

En general, les cobertes desenvolupades durant el pro-
jecte són, com a mínim, igual d’eficients que la coberta de 
plàstic. Aquelles que són biodegradables (nou biopolímer 
i jute) tenen com a principal avantatge enfront de les co-
bertes plàstiques el fet de no requerir ser retirades, la qual 
cosa pot suposar un notable benefici econòmic. A més, 
aquests nous models tenen un interès ambiental afegit, 
en substituir els plàstics per matèries primeres renovables. 
Aquestes dues tècniques poden ser especialment interes-
sants per a reforestacions de mínima gestió o en àrees poc 
accessibles, en les que la retirada de la coberta suposa un 
cost important. La coberta de jute, d’alt valor estètic, pot 
ser especialment interessant en àrees amb alta pressió 
paisatgística. Finalment, la coberta realitzada amb goma 
reciclada té com a principal atractiu la valorització d’un 
residu i la seva llarga durabilitat, per la qual cosa sembla 
una opció atractiva per ser emprada, per exemple, en re-
forestacions fetes en àrees d’àmbit urbà, espais verds, etc.

4.3. Resum general de l’estudi
En resum, les tècniques desenvolupades durant el projecte 
han donat lloc a resultats semblants i sovint millors que 
les versions de referència el que, juntament amb els seus 

beneficis ambientals, permet que a priori es puguin consi-
derar com a una alternativa interessant per ser emprades 
en reforestacions. En tot cas, el seguiment durant els prò-
xims anys permetrà conèixer millor l’efecte de les noves 
tècniques a mitjà termini i determinar la seva adequació 
en comparació amb les tècniques de referència, en dife-
rents escenaris de reforestació. Aquesta anàlisi ha de con-
templar aspectes tècnics (efectes sobre l’arbre i el sòl) i 
econòmics (costos d’adquisició, instal·lació, manteniment). 
En aquest sentit, els prototips avaluats han estat fabricats 
a petita escala per als assajos descrits. El preu comercial 
d’aquests productes es coneixerà a mesura que arribin al 
mercat, a partir de 2016.

Figura 6. Efecte dels tractaments de condicionament del sòl sobre el creixe-
ment de freixe i bedoll el 2014 i 2015, a Fontanals de Cerdanya. Agraïments

Projecte FP7 Sustaffor, finançat pel 7è Programa 
Marc de la Unió Europea, gestionat per la REA - Rese-
arch Executive Agency http://ec.europa.eu/research/rea 
(FP7/2007-2013) sota l’acord d’ajut n° 606554 (2013-
2015). www.sustaffor.eu.

Personal de camp participant en la instal·lació, man-
teniment i seguiment dels assajos.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 
a la Cerdanya; Sección de Gestión de Montes del Servicio 
Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
de Huesca (Gobierno de Aragón), així com als propietaris 
forestals privats que han participat en aquest projecte.
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La campanya de pela de suro d’enguany ha 
confirmat el que des del Consorci Forestal 
de Catalunya es venia defensant des de fa 
anys: l’interès creixent de la indústria surera i 
vitivinícola pel suro català de qualitat. Tot i que 
l’impacte de perforadors ha perjudicat de forma 
molt important el rendiment de les explotacions, 
aquest interès creixent de la indústria en el tap de 
suro natural i de qualitat, així com les diferents 
iniciatives promogudes pel Consorci Forestal i el 
Departament d’Agricultura -amb el recolzament 
d’empreses de primer nivell del sector-, fan 
preveure canvis a nivell de mercat que es 
traduiran en una millora del preu del producte a 
mig termini.

La trajectòria i previsions de Quality Suber, 
empresa catalana que preveu esdevenir la primera 
agrupació de productors de suro a nivell estatal, 
confirma aquesta perspectiva. La campanya de 
pela 2015 s’ha liquidat de manera satisfactòria i 
en uns terminis més curts als inicialment previstos. 
Aquesta empresa ha liquidat les diferents 
qualitats de suro a preus de mercat, però ha estat 
gràcies a la valorització i classificació del suro 
que ha aconseguit incrementar el percentatge 

de suro de qualitat, fet pel qual el rendiment 
obtingut pels productors ha estat superior que en 
altres escenaris de comercialització. És per aquest 
motiu que la direcció de Quality Suber anima 
als propietaris forestals a invertir en la millora i 
posada en producció de les suredes, i confirma el 
seu interès en incrementar significativament el 
volum de compres per la millora en el preu que 
obté el productor gràcies al procés de classificació 
i valorització del producte que ha dut a terme 
l’empresa. 

El suro català recupera el seu lloc al mercat

L’enginyera del Consorci Forestal de Catalunya 
Roser Mundet va participar el dilluns 26 d’octubre 
a la VI edició de les jornades de Transferència i 
Innovació Forestal, on va presentar la ponència 
«LIFE+SUBER, Gestió integral de les suredes 
a Catalunya» dins el Bloc «Funcionament 

d’ecosistemes i planificació i gestió forestal». La 
jornada, que va tenir lloc a la ciutat de Girona 
en el marc de «Girona, Ciutat Forestal 2015», va 
ser organitzada pel Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya, l’Ajuntament de Girona i el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, amb la col·laboració de la Universitat 
de Girona.

En la seva ponència, Mundet va fer un resum 
sobre les principals problemàtiques dels boscos 
d’alzina surera a Catalunya i va explicar quins són 
els models de gestió que s’estan implementant en 
el marc del projecte per a la millora de la vitalitat 
i producció de masses de sureda, per a la millora 
de la resiliència a incendis forestals i per a la 
restauració de les suredes degradades. També va 
exposar quines accions s’estan duent a terme pel 
trampeig del corc el suro.

El CFC presenta el projecte LIFE+Suber a la VI edició 
de les Jornades de Transferència i Innovació Forestal

La campanya de pela de suro d’enguany ha confirmat l’in-
terès creixent de la indústria surera i vitivinícola pel suro 
català de qualitat.

Roser Mundet va presentar la ponència «LIFE+ SUBER, Ges-
tió integral de les suredes a Catalunya.»
Font: Ajuntament de Girona
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La Confederació d’Organitzacions de Silvicultors 
d’Espanya (COSE) va celebrar la seva assemblea 
general el 23 d’octubre a Caravaca de la Cruz 
(Múrcia), en la qual hi va participar Joan Rovira, 
secretari general del CFC, com a representant dels 
silvicultors catalans.

L’Associació de Propietaris Forestals de la Regió 
de Múrcia (PROFOMUR) va acollir la trobada, que 
es va complementar amb unes jornades tècniques 
de presentació dels projectes Landscare - sistema 
de pagaments per serveis ambientals pioner que 
compta amb el recolzament de COSE i Biosonic 
– i un assaig de nova tecnologia d’ultrasons 
que descompon la biomassa llenyosa en 
productes químics d’alt valor (lignina, cel·lulosa 
i hemicel·luloses).

En el transcurs de l’assemblea es va fer un repàs 
de les línies de treball desenvolupades durant 
el 2014 i que continuen sent prioritàries per la 
Confederació. Entre elles destacar:

- La millora de la fiscalitat forestal.
- Aconseguir la plena participació de la 

propietat a les directrius de conservació (Xarxa 
Natura 2000 i Espais Naturals de Protecció 
Especial) que afecten a llurs finques.

- Obrir les portes als propietaris forestals per 
participar en la línia de projectes innovadors que 
lidera el Ministeri d’Agricultura.

- La definició i publicació periòdica d’indicadors 
socioeconòmics i ambientals de la silvicultura per 
reflectir el potencial i la capacitat real de creació 
de riquesa i de llocs de treball del sector.

Un cop més, COSE es va reafirmar en el seu 
objectiu de treballar per la posada en valor dels 
productes forestals per obtenir la rendibilitat 
necessària que faci possible el manteniment de 
les masses forestals, reconeixent la tasca del 
silvicultor com un actiu que la societat no pot 
perdre pel benestar que els proporcionen els seus 
boscos, gràcies a la gestió que realitzen.

En la inauguració de la reunió van acompanyar 
a Francisco Carreño, president COSE, l’alcalde 
de Caravaca de la Cruz, José Moreno, i Juan 
de Dios Cabezas, sotsdirector de la Direcció 
General de Desenvolupament Rural i Forestal de 
la Comunitat Autònoma de Múrcia. “Dos terços 
de la massa forestal espanyola està en mans 
privades, i vosaltres sou els garants que la seva 
gestió es realitzi de forma responsable, perquè la 
societat pugui gaudir i beneficiar-se dels boscos i 
els seus aprofitaments”, va destacar l’alcalde del 
municipi. Per la seva banda, Juan de Dios Cabezas 
va destacar que “els propietaris forestals sou 
conscients de la tasca social que porteu a terme”. 
La màxima autoritat de la Conselleria d’Aigua, 
Agricultura i Medi Ambient de la Regió de Múrcia 
va animar als silvicultors reunits a Caravaca a no 
renunciar mai a la seva propietat: “Teniu un paper 
en la societat que és ser els gestors d’un patrimoni 
i uns valors, i també de la seva conservació”, va 
remarcar. “Ens espera una dura tasca, però les 
línies de treball que en matèria forestal hem posat 
en marxa en l’estratègia de desenvolupament 
rural de la Regió de Múrcia estan ben marcades”, 
va concloure el subdirector general.

El Consorci Forestal participa a l’assemblea general 
de COSE a Caravaca de la Cruz (Múrcia) 

Joan Rovira, secretari 
general del CFC, hi va 
participar com a repre-
sentant dels silvicul-
tors catalans
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En el marc de la Nit de la Fusta i el Moble, 
celebrada el 23 d’octubre dins de la Setmana 
de la Fusta organitzada pel Gremi de Fusters de 
Barcelona, el soci del Consorci Forestal Josep 
Mataró i Clopés va rebre el guardó Anells de Fusta 
en l’àmbit ‘Gestió del Bosc’ per l’activitat ‘Passeig 
per la natura’, un itinerari temàtic realitzat als 
boscos del Montseny.

Aquest guardó té com objectiu fer un 
reconeixement públic a persones, empreses 
i entitats que s’hagin distingit per la seva 
contribució a dignificar i promocionar el 
coneixement dels oficis de la fusta. Els premis 
van lliurar-se repetidament entre els anys 1992 
i 2007 sota una sola categoria. Després d’una 
pausa de set anys, els organitzadors van crear 
les quatre tipologies de reconeixements actuals. 
La gala-cerimònia del lliurament de premis és un 
dels actes més multitudinaris de la Setmana de 
la Fusta. 

Una cinquantena de persones involucrades en 
el camp de la recerca i la gestió forestal van 
participar l’1 d’octubre a la jornada tècnica “Els 
boscos. On som i cap on anem” que es va celebrar 
a la sala Bernat Martorell de Sant Celoni. Joan 
Rovira, secretari general del Consorci, va ser un 
dels ponents de la jornada.

Un dels aspectes destacats que es van tractar 
va ser el de la gestió dels boscos del nostre 
entorn. Part del debat es va centrar en la cura 
que s’hauria de tenir de les àrees forestals, tenint 
en compte aspectes laborals i econòmics –el 77% 
dels boscos catalans són de propietat privada- o 
bé, per a la prevenció d’incendis forestals. 

El president del Consorci, Rosendo 
Castelló, va presentar, el dijous 24 
de setembre a Madrid, les principals 
línies de treball del CFC pel que fa 
a les prioritats de la investigació 
orientades a la rendibilitat i la 
sostenibilitat de les suredes.

En el marc de la jornada “Corcho 
y Bioeconomía” organitzada per 
l’INIA, Castelló va concretar les 
mancances i necessitats per la 
defensa de les suredes de Catalunya 
davant la plaga del corc del suro, 
entre altres afectacions. 

El soci del CFC Josep Mataró rep el guardó 
Anells de Fusta

Joan Rovira participa a la Jornada Tècnica “Els boscos: 
on som i cap on anem”

Rosendo Castelló participa a la jornada 
“Corcho y Bioeconomía” organitzada per 
l’INIA

Josep Mataró, en la seva intervenció un cop rebut el reco-
neixement
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COSE, Confederació d’Organitzacions de Silvi-
cultors d’Espanya, ve exercint des de fa gairebé 
trenta anys d’activitat una defensa de la gestió 
forestal sostenible, per a la qual reclama a l’ad-
ministració incentius fiscals, com estímul a les 
inversions al bosc.

“Estem convençuts que cap altra activitat ge-
nera tants beneficis a la societat com la gestió 
forestal sostenible -expressava Francisco Car-
reño, president de la Confederació d’Organit-
zacions de Silvicultors d’Espanya, a la sortida 
d’una reunió amb el Secretari General d’Agri-
cultura i Alimentació, Carlos Cabanas Godino.

“Com a organització empresarial, silvicultors 
i propietaris estem fent una tasca molt bona. 
En el nostre ADN està recuperar l’economia del 
bosc. Lluitar contra l’abandonament del 70% 
del territori nacional”.

El President de COSE destaca la importància 
que té per a la Confederació estar coordinats i 
haver assolit certa sintonia amb l’Administració, 
en concret amb el MAGRAMA, “perquè és la que 
regula, la que dóna suport, i això és vital per a 
un sector com el nostre, que malauradament 
no forma part del dia a dia de les persones i 
requereix molt de temps i molta paciència, per 
la qual cosa el més fàcil és anar-lo deixant, tot 
i que hi ha molt per fer, per convèncer i per 
visualitzar encara”.

L’escenari
Espanya surt poc a poc d’una època de crisi. 
Aquest dur sotrac ha provocat que tant a Espa-
nya com a la resta de la Unió Europea es vegin 
noves oportunitats de generar economia mit-
jançant la valorització dels recursos naturals i 
les fonts d’energia endògenes, com la fusta.

En aquest escenari, COSE torna a estar de 
moda. També dins dels Programes de Desenvo-
lupament Rural (PDR). La innovació en el sector 
agrari cada vegada té més en compte els pro-

jectes forestals.
“Com activem l’economia del bosc? A través 

de la gestió responsable -insisteix Francisco 
Carreño-. Ens esforcem a agrupar els propie-
taris i a gestionar les nostres propietats. Treba-
llem per veure resultats a molt llarg termini, i 
necessitem incentius per estimular que les per-
sones i les empreses inverteixin en el bosc, per 
l’interès general”.

L’entorn és molt adequat, però el camí és 
molt llarg. “És essencial mantenir una continu-
ïtat en el diàleg amb l’Administració”.

Les prioritats
Donar continuïtat a una estratègia que estem 
desenvolupant a través del tractament fiscal de 
les inversions dels propietaris forestals. Es trac-
ta d’estimular i incrementar la gestió forestal. 
Hem detectat que, històricament, una de les 
mesures més efectives és un tractament fiscal 
adequat a aquest tipus d’inversions, ja que, a 
més, tenen un efecte multiplicador al territori. 
“El vam defensar en el transcurs de la refor-
ma de la Llei de Boscos -afirma Francisco Car-
reño-; s’han aconseguit coses, no totes. Ara ho 
hem reprès, com a conseqüència de la Llei de 
Pressupostos. El procés ha conclòs al Congrés, 
sense èxit per al nostre propòsit, però els pas-
sos fets possiblement donin peu a que puguem 
presentar alguna esmena al Senat”.

A part de la fusta, hi ha molts altres produc-
tes en els terrenys forestals que convé valorar, 
per exemple els bolets. Un recurs que pot te-
nir una activitat econòmica interessant, i que 
actualment ocupa l’economia submergida, en 
contra de la traçabilitat del producte, de la 
transparència i del propi manteniment del pro-
ducte. És una situació que podria derivar en la 
degradació, fins i tot en la desaparició del sec-
tor. Però hi ha molts altres exemples: el pinyó, 
la castanya, el suro, la resina ...

Patricia Gomez

Gerent COSE

Francisco Carreño
President de COSE

 “Cap altra activitat genera tants beneficis a la societat 
com la gestió forestal sostenible”
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“Hem transmès totes aquestes inquietuds al 
Ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Alimen-
tació. Som un interlocutor vàlid i necessari per 
fer arribar a l’administració la realitat del que 
passa al territori. Per això hem sol·licitat la nos-
tra incorporació al Consell Nacional de Boscos”. 
El suport del Ministeri, a través del pressupost, 
obliga que aquests interlocutors estiguin pre-
sents en les reunions, i així ho ha corroborat el 
secretari general.

Aquest diàleg entre COSE i el MAGRAMA po-
dria tenir un “efecte demostració” cap a altres 
ministeris, i també per a les administracions 
locals i regionals, que tenen transferides nom-
broses competències que afecten els propietaris 
de boscos.

La importància de la GESTIÓ
Gran part dels béns i serveis que generen els 
propietaris forestals, com a conseqüència de la 
seva gestió, no estan comptabilitzats en el Pro-
ducte Interior Brut (PIB). “A mesura que es vagi 
coneixent el valor d’aquests béns i serveis que 
generem es tindrà en compte, en major mesu-
ra, tota la tasca que venim realitzant. Els temps 
que corren ens estan donant la raó, perquè la 
sensibilitat de la societat per preservar el medi 
ambient va a més. Un cop cobertes les necessi-
tats bàsiques, les persones s’ocupen de la cura 
i la millora de l’entorn, pel seu propi benestar. 
Això succeeix en tots els països avançats, i tam-
bé passarà a Espanya”.

La Unió Europea està finançant projectes per 
millorar la gestió de les nostres muntanyes, i es 
preocupa de mesurar els resultats. Administra-
ció, Universitat i professionals del sector van a 
COSE per desenvolupar aquests projectes, “per-
què som nosaltres els que coneixem el territori i 
la seva gent, és a dir, perquè som els que gestio-
nem el bosc. Si COSE no existís, caldria crear-lo 
immediatament”.

La Confederació d’Organitzacions de Silvi-
cultors d’Espanya és una organització amb vint 
anys d’experiència, que exerceix un paper molt 
útil per a la societat, que es reconeix des de dins, 
entre els mateixos socis, i des de fora.

Hi ha llocs on la fusta amb prou feines té va-
lor. “Cal valoritzar-la d’una altra manera. Per 
exemple, a través de la biomassa”, assenyala 
el president de COSE. Mentrestant, millorar les 
infraestructures (pistes, dipòsits d’aigua) servi-
rà per preservar la muntanya i millorar la seva 
gestió. “Aquestes coses eren impensables fa 
uns anys -conclou-. Els propietaris estem con-
vençuts del que fem; sabem de les bondats i 
la riquesa que genera aquesta gestió. Ens falta 
traslladar aquesta realitat a l’administració i a 
la societat “.

Els recursos que hi ha al 
bosc
Els boscos espanyols es-
tan plens de fusta. Els 
propietaris privats de-
fensen el seu ús racional 
i valorització, perquè van 
lligades a la gestió soste-
nible i la generació d’ac-
tivitats i recursos. COSE 
és membre de l’entitat 
certificadora PEFC. Amb-
dues organitzacions co-
incideixen en l’objectiu 
de valoritzar l’ús respon-
sable de la fusta.
Els aprofitaments de la 
fusta i els seus productes 
derivats són molts; per 
a la construcció i l’obra 
civil, i també per a la 
indústria i la generació 
d’energia. “Transmetre 
aquesta obvietat és més 

Fotografia 1: Francisco Carreño, President de la Confedera-
ció d’Organitzacions de Silvicultors d’Espanya.
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complicat en aquells llocs on demostrar que 
s’ha generat valor afegit és una mica més difús 
-opina Francisco Carreño-. Com és que l’admi-
nistració no mima un sector capaç de generar 
ocupació i riquesa?”

La imatge del propietari privat
El sector forestal ha sortit dels museus, per 
quedar-se al dia a dia. És un sector tradicio-
nal que conflueix amb un canvi de mentalitat, i 
s’alinea amb els països més avançats del nostre 
entorn. Lamentablement, tòpics i llocs comuns 
constitueixen barreres que el propietari forestal 
es troba dia a dia en el seu afany per millorar 
la gestió del bosc. Res que no es pugui esme-
nar amb informació i coneixement. “La gent 
pensa que la conservació del bosc es fa sola, 
o que d’això s’encarrega l’administració” afirma 
Francisco Carreño-. Pensar que algú gestioni al 
marge del propietari forestal és un escenari im-
possible. S’han dilapidat molts diners en aules 
de la naturalesa i centres d’interpretació, preci-
sament per actuar al marge del propietari, sen-
se comptar amb ell. No n’hi ha prou amb inver-
tir en generar coses. Després cal mantenir-les”.

A mesura que les persones percebin que el 
seu entorn es conserva en qualitat i quantitat, 
el reconeixement a la funció del propietari pri-
vat com a intermediari imprescindible serà més 
gran. Així mateix, “consolidar i eixamplar l’as-
sociacionisme en el sector acceleraria aquest 
procés necessari”.

Beneficis per a la societat
“Tenim moltes bondats per defensar el que fem 
-prossegueix l’entrevistat-. El nostre entorn és 
finit, i la seva conservació i gestió generen ben-
estar per a les persones. No pretenem que ens 
facin un monument. Però sí que es reconegui, 
es valori, es doni suport i s’incentivi la tasca que 
desenvolupem. La biodiversitat no existeix per 
se. Si no fos per la gestió forestal no existiria 
aquesta riquesa. Són arguments que aniran ca-
ient pel seu pes”.

COSE s’ocupa de transmetre aquests missat-
ges en molts fòrums de tot tipus: reunions amb 
les autoritats, jornades tècniques, projectes, 
publicacions, notícies ...

El pagament per serveis ambientals
A més d’incentivar fiscalment la inversió en la 
gestió del bosc, COSE vol que hi hagi un reco-
neixement a aquesta gestió per part del ciuta-
dà. Que servirà a més com a estímul per fer-
ho millor. Això és el que persegueix el projecte 
“Landscare”, de pagament per serveis ambien-
tals: la conservació de l’entorn i el territori lògi-
cament té un cost, i cal donar-li suport.

“És una cosa que el sector reclama des de fa 
molts anys -conclou Francisco Carreño-. Afor-
tunadament, les persones valoren cada vegada 
més la natura, el paisatge. No estarien disposa-
des a pagar per la seva gestió i manteniment?”

Fotografia 2: Francisco Carreño, al centre, al costat de Pa-
tricia Gómez i Joan Rovira; gerent i membre de la junta di-
rectiva de COSE respectivament.
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s cert que fa basarda haver de 
determinar a qui deixar el nostre 
patrimoni una vegada marxem 

d’aquest món, i sobretot com ho fem 
perquè no hi hagi baralles entre els qui ens 
continuïn. Però tothom sap que el nostre 
pas per aquesta vida no és etern, i que en 
un moment o altre s’ha d’afrontar el tema 
de la successió, especialment quan hi ha 
patrimoni al darrera. 

Indiscutiblement no és una tasca fàcil, ja 
que una vegada oberta la nostra herència no 
hi serem per posar pau en cas de conflicte i 
no podrem aclarir els dubtes interpretatius 
que puguin sorgir. Per això resulta important 
que els propietaris deixem per escrit, i molt 
ben escrit, el futur del nostre patrimoni 
particular. 

La successió mortis causa és la transmissió 
del patrimoni del causant a una o vàries 
persones lligades a ell per vincles de 

parentiu, la qual pot ser testada o intestada. 
La primera significa que el traspàs segueix 
les determinacions escrites en un testament, 
ja sigui notarial o hològraf (aquest últim, poc 
recomanable). La segona opera quan no s’ha 
fet testament, i per tant, se segueixen les 
determinacions que la llei estableix. 

A títol personal es considera convenient 
fer testament o qualsevol altre instrument 
admès en Dret (capítols matrimonials o 
pactes successoris, ambdós en supòsits molt 
concrets), ja que una bona planificació en 
aquesta matèria és vital per donar seguretat 
i evitar incerteses. I més quan els propietaris 
forestals tenim finques que en molts dels 
casos hem heretat després de generacions 
d’avantpassats. 

En aquesta línia és recomanable 
assessorar-se bé, i sobretot per professionals 
que siguin coneixedors del món forestal. 
En conseqüència, redactar un esborrany de 

É

La nostra successió després de la mort.
Per què planificar l’endemà?

Àlex Serrahima

Advocat i membre 
de la Junta de 
Govern del CFC

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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testament amb tot allò que el propietari vulgui 
fer constar, i portar-lo a l’advocat, notari o 
oficial de notaria perquè li faci una ullada és 
una bona opció a tenir en compte.  

En tot cas, a l’hora de redactar aquest 
esborrany, resulta oportú atendre diferents 
factors que poden condicionar la nostra 
herència:

En primer lloc, cal tenir present que els 
descendents tenen el dret a la legítima. Així, 
a excepció que es computi oportunament, la 
legítima correspon a la quarta part del valor 
global de l’herència, la qual es reparteix a parts 
iguals segons el número de fills que tingui el 
propietari. 

En un altre ordre de coses, el cònjuge 
supervivent també té drets sobre l’herència. 
Per tant, a l’hora de redactar l’esborrany de 
testament també haurem de pensar-hi, ja que 
si el cònjuge queda relegat/da de l’herència 
podrà reclamar determinats drets, o la quarta 
vidual, en cas que no disposi de patrimoni 
privatiu com per cobrir la seva supervivència 
d’acord amb el nivell de vida que portava. 

També, resulta convenient evitar situacions 
que puguin esdevenir injustes en un futur. Per 
exemple, l’atorgament de tot l’usdefruit de les 
finques rústiques al cònjuge supervivent pot 
generar un perjudici a la nua propietat tant 
a nivell fiscal com personal. És a dir, el nu 
propietari podria arribar a perdre l’interès sobre 
el patrimoni forestal si existeix un usufructuari 
que percebi tots els guanys i rendiments que 
produeix, tenint en compte alhora els escassos 
beneficis que generen.  

Un altre element a tenir en compte és 
preveure el què es denominen “substitucions 
vulgars”. Així, sobretot en les finques forestals, 
és interessant contemplar-ho ja que si la 
persona que nomenem hereu o legatari mor 
abans que nosaltres, o renuncia a l’herència, el 
testament recollirà la persona o persones que 
li substituiran. 

Lògicament caldrà atendre al cas concret ja 
que tot depèn del número de descendents i 
del volum patrimonial. L’experiència històrica 
demostra que deixar a tots els descendents 
copropietaris de tots els béns acaba essent 
poc governable o una font de conflictes. Però 
també és cert que el concepte “finca familiar” 
o “casa pairal de la família” fa condicionar 
notablement l’herència, i més quan hi ha 
poc patrimoni a transmetre, o quan el que hi 
ha genera més beneficis econòmics que les 
finques forestals. 

En tots els casos el què preval sempre és 
l’estricta voluntat del propietari, i per tant se li 
han de respectar les decisions que prengui. Per 
alguna cosa n’és el titular. En conseqüència, el 
debat sobre instituir un únic hereu o pubilla 
de les finques rústiques, o repartir-les a parts 
iguals entre els descendents és una decisió 
estrictament personal que ningú altre pot 
prendre per ell o ella. Tanmateix, el què sí és 
positiu, i d’aquí aquest article, és procurar 
deixar una herència tranquil·la i ben avinguda. 
Per tant, tot allò que puguem preveure i 
prevenir abans de traspassar, benvingut sigui. 
De ben segur les generacions futures ens ho 
agrairan. 

- Especial agraïment per la col·laboració de 
Marta Corvera i Serrahima.
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Es construeix oficialment
el clúster de la biomassa

Pere Navarro

Àrea d’aprofita-
ments fusters i 
biomassa
CTFC

questa iniciativa, impulsada per les 
empreses del sector de la biomassa, 
pel Centre Tecnològic Forestal 

de Catalunya (CTFC), amb el suport de la 
Direcció General de Forests (Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) 
i l’Institut Català d’Energia (ICAEN, del 
Departament d’Empresa i Ocupació), és ja una 
realitat. I esdevé una eina per la millora de la 
competitivitat de les empreses així com per 
consolidar el mercat i innovar en processos i 
tecnologies.

Durant el 2010 i 2011 es varen realitzar 
una sèrie de grups de treball en el marc del 
projecte RoK-FOR, en el qual empreses i 
institucions varen apuntar que era necessari 
una entitat que aglutinés el sector de la 
biomassa per ús energètic: des dels productors 
de biomassa (propietaris forestals, industries 
agropecuàries, etc.) fins als consumidors 
d’energia, per tal de millorar el sector tant a 
nivell de competitivitat com per a la promoció 
de la biomassa. En aquest projecte es va 
organitzar una conferència sobre clústers a 
Zagreb on va participar, per part de Catalunya, 
el Director de Desenvolupament de Clústers 
a Catalunya, en Joan Martí Estévez (ACCIÓ- 
Agència Catalana de la Competitivitat), amb 
la presentació: “Desenvolupament de clústers 
a Catalunya: estratègies i eines”. Gràcies al 
projecte i a les inquietuds de tenir un ens 
“aglutinador” es va començar a coure alguna 
idea relacionada. 

Arran d’aquest interès per millorar la 
competitivitat de les empreses i la millora de 
la promoció en l’ús de la biomassa forestal, 
es va treballar en el projecte europeu 
PROFORBIOMED, en el qual va sorgir la 
necessitat d’elaborar un estudi sobre l’estat 
del sector forestal i de la fusta. El 7 de juny 
de 2013 es va presentar el “mapping forestal i 
de la transformació de la fusta de Catalunya”, 
realitzat per l’empresa Cluster Development. 
En base a l’estudi realitzat, es varen organitzar 
dues reunions de treball des del CTFC, amb el 
suport i la col·laboració de l’ICAEN i la Direcció 
General de Forests.

Les principals conclusions a les que es va arri-
bar per a la millora del sector són: 

1. Desenvolupament i promoció de mètodes 
de cooperació, proposant-se la creació d’un 
òrgan multidisciplinari consultiu. 

2. Augmentar la internacionalització de les 
empreses, promoure l’augment de l’exportació 
de les empreses. 

3. Millora de la logística i subministrament 
de biocombustibles. 

4. Manca de tecnologia, en sistemes d’ali-
mentació dels biocombustibles. 

5. Augmentar la formació específica del sec-
tor. 

6. Cal gestionar els biocombustibles sota 
paràmetres de Gestió Forestal Sostenible. 

7. Cal crear un mercat real, estructuració de 
l’oferta i de la demanda. 

8. Matèria prima local: abundant recurs fo-
restal i subproductes. 

9. Massa crítica i negoci aglutinador. Exis-
tència del conjunt del sistema de valor del ne-
goci a Catalunya. 

10. Sector poc concentrat. Repartit per tot 
el territori català, a prop del punts de consum. 

11. Diversitat de clients: residencial, indus-
trial, equipaments públics, als quals s’ofereix 
estalvi en costos (en moment de crisi). 

12. Diversitat de producte (estella, pèl·lets, 
briquetes,..) amb repte de certificació de qua-
litat de cara al mercat.

A part, en aquest treball es mostrava un es-
quema de com era el sector amb dades eco-
nòmiques d’impacte de la biomassa per ús 
energètic i llur cadena de valor (Figura 1). Des 
d’ençà diferents agents com l’ICAEN i la Direc-
ció General de Forests, amb el treball realitzat 
des del CTFC, van començar a posar sobre la 
taula les fases necessàries per a la creació del 
clúster. I des de finals de 2013, un grup d’em-
preses representatives del sector de la biomas-
sa a Catalunya amb les institucions esmenta-
des han estat treballant per definir l’abast, les 
prioritats i el funcionament d’una agrupació 
sectorial d’empreses i institucions.

A
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Figura 1: Cadena de Valor del sector de la biomassa per la generació de 
calor (Font: Cluster Development, 2013)

El 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia 
catalana per promoure l’aprofitament energètic de la 
biomassa forestal i agrícola que, en coherència amb el Pla 
General de Política Forestal de Catalunya 2013 – 2020 
i el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012 
- 2020 (PECAC), té com a objectiu definir un model per 
a l’ús sostenible de la biomassa a Catalunya. En aquest 
sentit, s’ha posat en marxa el portal www.biomassacat.
cat, que aplega informació d’interès tant per a les 
empreses i professionals del sector com per als usuaris. 

Durant el 2014 també es va aprovar el projecte “Millora 
de les capacitats en la producció i exportació del sector 
dels biocombustibles forestals a Catalunya”, amb el qual 
s’ha consolidat la idea del clúster, s’han organitzat una 
sèrie d’esdeveniments i ha permès organitzar de forma 
formal un clúster i una dinàmica de treball en “clau 
clúster” que integri tots els agents de la cadena de valor. 
En aquest projecte ha participat també l’empresa Cluster 
Development la qual ha realitzat tasques dinamitzadores 
i ha acompanyat en tot moment a les empreses i entitats 
del sector perquè el clúster esdevingui un èxit.

Amb la presència d’Antoni Trasobares, director general 
de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, de la 
directora de l’ICAEN, Mercè Rius, i del director general del 
CTFC, Denis Boglio, es va signar el 23 de juliol del 2015, a 
Manresa, el protocol d’acord per la constitució del clúster 
de la biomassa a Catalunya (Fotografia 1). 

L’agrupació d’empreses i institucions tindrà com a 
objectius principals reforçar la competitivitat de les 
empreses del sector de la biomassa a Catalunya a partir 
dels seus reptes estratègics, definir i posar en marxa un 
pla d’accions amb projectes concrets, establir mecanismes 
de dinamització del mercat local de biomassa i fer que el 
clúster sigui sostenible a llarg termini i que integri tots 
els agents de la cadena de valor.

Com a resultat dels treballs fets fins al moment també 
s’ha considerat convenient l’existència d’un grup tractor 
d’empreses del clúster que lideri i dediqui temps en els 
primers dos anys d’arrencada del clúster per consolidar-
lo de cara al sector i la resta d’agents implicats. I ja el 
passat 30 d’octubre del 2015 es va constituir oficialment 
a Terrassa el clúster de la biomassa de Catalunya, amb  
empreses de diferents sectors com l’enginyeria i les 
companyies de serveis especialitzades en l’aprofitament 
energètic de recursos, entre d’altres.

Els objectius pels quals ha de treballar l’actual clúster són:

Promoure i contribuir a la competitivitat en la cadena 
de valor del sector de la biomassa, mitjançant l’impuls 
a la innovació dels seus associats i la millora de les 
condicions de l’entorn del sector. L’aprofitament i 
la millora de l’ús eficient de la biomassa condueix a 
la generació d’ocupació, beneficis mediambientals i 
afavoreix el desenvolupament de zones rurals.
Fer de la biomassa un dels pilars fonamentals per assolir 
nivells acceptables de producció d’energia procedent de 
fonts renovables.
Ajudar a la sostenibilitat mediambiental i energètica de 
Catalunya.
Contribuir a la reducció d’emissions de CO2 a Catalunya.
Ajudar a millorar la seguretat d’abastiment energètic 
i reduir la dependència energètica dels combustibles 
fòssils a Catalunya.

Per assolir aquests objectius el clúster es planteja una sèrie 
d’activitats que seran una realitat a partir d’ara, gràcies al 
pla d’accions que ja s’ha definit.

Després d’uns quants anys de treball i esforç per part de 
tots els agents implicats en la biomassa, ja tenim una nova 
eina per consolidar i millorar el món de la biomassa a 
Catalunya.

Fotografia 1: empreses signatàries del protocol d’intencions a Manresa 
(font: GENCAT, 2015)
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Landscare:
compartir la conservació

dels nostres valors naturals
La conservació dels nostres valors naturals des 
dels sistemes forestals
El paper dels sistemes forestals en la nostra soci-
etat es caracteritza per la multifuncionaidad. Als 
serveis amb valor de mercat (fusta, suro, caça, 
pesca, etc.) s’afegeixen els serveis ambientals i 
socials (el paisatge, la biodiversitat, la captu-
ra de carboni atmosfèric, la regulació hídrica i 
dels sòls, el valor social , etc.). El tercer Inventari 
Forestal Nacional estima que el valor ambiental 
i recreatiu dels nostres boscos pot ser del 60% 
davant del 40% del seu valor productiu.

No obstant això, és freqüent que els nostres 
boscos siguin deficitaris. La rendibilitat dels ser-
veis amb mercat és en molts casos insuficient per 
donar suport a la gestió forestal que és la única 
via que garanteix aquests altres serveis ambien-
tals i socials.

Actuar des del territori de manera conjunta
Si els serveis de proveïment, regulació i culturals 
que propicien els nostres sistemes forestals són 
necessaris i gaudits més enllà dels nostres boscos, 
per què no abordar la seva conservació i manteni-
ment també més enllà dels nostres boscos?

COSE, la confederació d’associacions de pro-
pietaris forestals treballa per a la conservació 
dels nostres valors ambientals i culturals, desen-
volupant línies d’acció que permetin afegir valor 
al territori de manera conjunta, com el projecte 
“LandsCare: posada en marxa d’un sistema ge-
olocalitzat de pagament per serveis ambientals 
“que té el suport de la Fundació Biodiversitat, 
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.

Què és el sistema LandsCare?
LandsCare és un sistema de pagaments per ser-
veis ambientals (PSA) geolocalitzat sota el for-
mat d’app de descàrrega i participació gratuïta 
(disponible a Android i IOs) i pàgina web www.
landcare.org que proposa a l’usuari o viatger els 
llocs amb valors naturals o culturals que es tro-
ben en la seva proximitat. L’usuari pot accedir 
així a una informació completa del lloc. A més 
el viatger pot, de manera voluntària, realitzar un 
micropagament en forma de compra d’un segell 
virtual d’aquest lloc. Aquest pagament reverteix 
directament al propietari forestal o custodi.

 

Donar-se a conèixer com a propietaris fores-
tals i custodis: porta d’entrada a la conservació 
compartida
El paper que exerceixen els silvicultors en els 
nostres sistemes forestals és molt desconegut per 
gran part de la nostra societat. En molts casos, 
no hi ha consciència que els boscos són masses 
vives i que en un entorn antropitzat necessiten 
de la intervenció de l’home per al seu bon estat. 
La plataforma LandsCare és un aparador excep-
cional per donar a conèixer el dia a dia de la ges-
tió, les dificultats i reptes i també transmetre la 
vocació, dedicació i passió d’aquesta tasca. Les 
noves tecnologies permeten la connexió directa 
entre els silvicultors i usuaris o visitants com mai 
abans havia passat, fet que suposa una oportuni-
tat no coneguda fins ara d’apropar la gestió dels 
nostres boscos i valors naturals a la societat.
Només donant a conèixer i entenent què suposa 
la gestió i qui hi ha darrere és possible traçar 
ponts que obrin la porta a la conservació com-
partida.

Els propietaris forestals com a custodis
Un visitant o turista trobarà a l’app, informació 
gratuïta de cada lloc valuós que es trobi en la 
seva proximitat. Cada lloc està descrit segons 
diferents categories de paisatge, vegetació, con-
servació i aprofitaments, etc. i també té un segell 
virtual associat. Aquest segell pot ser comprat de 
forma voluntària triant una quantitat entre 1 i 
10 euros via Paypal. Aquesta quantitat és rebuda 
directament per la persona o entitat responsable 

Fig. 1 LandsCare és un sistema de conservació des del ter-
ritori compartit geolocalitzat sota el format d›app de des-
càrrega i participació gratuïta (actualment disponible a 
Android i iOS versió LandsCare 2.0)

Confederación de 
Organizaciones de 
selvicultores de 
España (COSE)
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de la conservació del lloc esmentat. A cada lloc l’usuari 
té accés a una petita presentació del propietari forestal 
o custodi i quines tasques realitzarà de manera concreta 
amb els fons rebuts. Aquests pagaments poden ser des-
tinats a tasques de repoblació o la vigilància d’espècies 
protegides, per exemple.

A més l’usuari té l’opció de dirigir un missatge al custodi 
agraint o encoratjant la seva tasca, el que pot escenificar 
un canvi qualitatiu en la consciència col·lectiva sobre el 
paper dels silvicutors i altres custodis.

A més, per fer el sistema més atractiu, amb la compra 
del segell, l’usuari viatger accedeix a un ventall d’ofertes 
en comerços i serveis locals adherits. Restaurants, bars 
o comerços locals convidats pels custodis o per iniciati-
va pròpia poden oferir gratuïtament els seus serveis en la 
plataforma i establir ofertes a l’usuari viatger que presenti 
el segell comprat. Aquestes ofertes poden ser una segona 
canya gratis o el cafè al menú del dia. Això genera un triple 
guany: d’una banda l’usuari viatger accedeix a una infor-
mació actualitzada i directa dels llocs valuosos que té en 
la seva proximitat, els propietaris forestals o altres custodis 
posen en valor els serveis ambienatals que generen i els 
establiments locals accedeixen a una plataforma gratuïta 
on donar-se a conèixer a nous clients al mateix temps que 
donen suport a la conservació dels valors naturals.

Conservar des del territori de manera conjunta
Altres eines complementàries del sistema LandsCare són 
els “amfitrions locals”, que són persones que volen com-
partir el seu temps i coneixement del medi amb els usu-
aris visitants. Aquests “amfitrions” poden explicar histò-
ries, obrir la porta d’una petita ermita o acompanyar els 
usuaris visitants a fer una passejada pel riu. Ser “amfitrió” 
LandsCare no implica cap transacció comercial, encara que 
les propines siguin benvingudes.

Una altra utilitat de l’app és el suport al comerç local 
sostenible, on el productor a més de mostrar els seus pro-
ductes, el seu procés d’elaboració i valors que salvaguarda, 
té l’opció d’oferir descomptes si l’usuari viatger ha com-
prat prèviament el segell lligat amb la conservació d’un 
territori.

LandsCare permet als usuaris visitants:
 Disposar d’informació geolocalitzada en temps real o 

de forma prèvia al planificar el viatge dels llocs bonics o 
valors naturals que es troben en la seva proximitat

 Conèixer la realitat i gestió d’aquests llocs, posar cara a 
les persones que els cuiden i conserven en el dia a dia

 Col·laborar amb micropagaments voluntaris en forma 
de compra d’un segell virtual per donar suport a la tasca de 
conservació d’aquests llocs

 Obtenir descomptes i ofertes en establiments i serveis 
adherits al sistema en mostrar la compra del segell

 Obtenir informació sobre organitzacions i persones lli-
gades a la conservació dels llocs susceptibles de ser visitats 
mitjançant rutes o altres formats

 Contactar amb «amfitrions LandsCare» que puguin pas-
sar un temps amb l’usuari visitant a través del territori

 Trobar productes locals, conèixer el seu procés d’elabo-
ració i el seu valor afegit i comprar-los directament al seu 
productor

D’altra banda, LandsCare permet a les poblacions locals:
 Mostra el seu territori d’una manera personal, donant a 

conèixer la gestió diària, reptes, dificultats i satisfaccions
 Permet als propietaris forestals i altres custodis rebre el 

reconeixement i suport a la seva tasca en forma de micro-
pagaments i missatges d’agraïment

 Integrar mitjançant petites col·laboracions, la tasca 
dels propietaris forestals i altres custodis amb comerços i 
serveis locals i altres institucions per generar sinergies al 
voltant d’un valor natural o cultural com pot ser un paisat-
ge.

 Obrir nous canals de comercialització de productes lo-
cals així com obtenció de petites rendes addicionals com 
«amfitrions»

L’objectiu últim de l’aplicació és ajudar els usuaris o vi-
sitants de zones rurals a integrar-se al territori i desco-
brir-ho, contactar amb els seus habitants i fer-ho de tal 
manera que les interrelacions que es creen contribueixin a 
la conservació dels nostres valors naturals i culturals.

Les sinergies des del territori compartit
En el món de les noves tecnologies i especialment les app, 
l’èxit resideix en el nombre d’usuaris. Per això, ara més que 
mai, és imprescindible remar amb quants més companys 
millor.

Des d’aquesta iniciativa COSE dóna suport a la conser-
vació dels nostres valors naturals i culturals des dels que 
habiten el territori, però amb el suport imprescindible del 
conjunt de la societat. Els propietaris forestals tenen amb 
aquesta eina una innovadora oportunitat per compartir la 
tasca de conservació amb altres actors del mateix territori 
i amb la societat en el seu conjunt.

Com participar en la iniciativa LandsCare?
1. Entra a www.landsacre.org i registra’t com a usuari
2. Omple el formulari http://goo.gl/forms/9nu286hTKh 
per sol·licitar ser propietari forestal custodi de 
LandsCare.

Per a més informació i contacte: 
landscare@landscare.org



Disponibilitat de
planter de pollancre

  per a les plantacions 2015-2016
a qualitat del planter i el clon 
seleccionat són aspectes molt 
importants per garantir l’èxit en 

les plantacions de pollancre. A més, els 
riscos fitosanitaris del pollancre obliguen a 
diversificar els clons de pollancre utilitzats 
i evitar en la mesura del possible les grans 
extensions monoclonals. Un altre aspecte 
molt important és el d’adaptar el clon escollit 
per la plantació a les característiques dels 
terrenys a plantar (tipus 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 a 
la vostra plantació.

Viveristes
Durant aquest darrer any hi ha hagut 
moviment pel que fa al nombre de viveristes 
que produeixen planter de pollancre. Dels 5 
que hi havia fins l’any passat, dos han plegat 
de l’activitat per manca de rendibilitat en 
l’explotació i se n’ha registrat un de nou. 
Per tant, actualment a Catalunya hi ha 4 
viveristes registrats en el Registre Oficial 
de Proveïdors de Material Vegetal que 
produeixen planta de clons de pollancre. 
Tots ells han respost l’enquesta sobre les 
disponibilitats del material vegetal de 
pollancre.

Disponibilitats per a la campanya 2015-
2016
El conjunt dels viveristes registrats proposen 
un total de 6 clons de pollancre per a la pro-
ducció de fusta de qualitat. La disponibilitat 
total de plantes dels diferents clons que hi 
ha disponibles pel conjunt dels viveristes és 
de 48.700 plantes per a producció de fusta 
de qualitat i 500 plantes del clon “Bordils” 
per a reforestacions paisatgístiques. Aquest 
nivell de producció representa una lleugera 
disminució del 2% respecte l’oferta disponi-
ble de l’any passat. Com ja és una constant 
en els darrers anys, pel que fa als clons per 
a producció de biomassa, enguany no hi ha 
producció d’estaques. Aquestes dades ratifi-
quen la tendència al canvi de cultiu que estan 
patint moltes superfícies on fins ara hi havia 
plantacions de pollancre i a l’aturada que han 
patit les plantacions de conreus energètics 
degut a la manca de rendibilitat de totes dues 
produccions.

Taula 1. Quantitats totals aproximades dis-
ponibles de cada clon de pollancre (dades 
facilitades pels mateixos vivers)

Josep M. Tusell i 
Armengol

Enginyer de Forests
Responsable Tècnic 
del CFC

L
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CLONS PER A PRODUCCIÓ DE 
FUSTA DE QUALITAT

Clon Unitats disponibles
MC 17.000

I-214 7.500
Guardi 1.200

Raspalje 1.500
Canadà Blanc 4.500

Triplo 17.000
Bordils* 500 *Per a reforestacions paisatgístiques
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D’entre les disponibilitats de clons per a la producció de 
fusta de qualitat, els principals clons utilitzats (més d’un 
20%) són els clons Triplo i MC amb un 34,6% de l’oferta per 
cada un. En el segon grup de clons en importància (entre el 
5-20%) hi trobem el I-214 amb un 15,2% i el Canadà Blanc 
amb un 9,1% de l’oferta respectivament. La resta de clons 
estan per sota del 5% i en el següent ordre: el Raspalje (3%) 
i el Guardi (2,4%).

Taula 2. Rànking dels clons més produïts per a la campanya 
2015-2016 (dades facilitades pels mateixos vivers)

Any 2015-2016 %

Triplo 34,6

MC 34,6

I-214 15,2

Canada Blanc 9,1

Raspalje 3,0

Guardi 2,4

Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
MC I-214 MC MC MC I-214

I-214 MC I-214 Triplo Triplo Triplo
Triplo Triplo Triplo I-214 I-214 MC

Beaupré Canadà Blanc Canadà Blanc Canadà Blanc Canadà Blanc Canadà Blanc
Canadà Blanc Raspalje TR-56/75 TR-56/75 Guardi Raspalje

Raspalje Guardi Raspalje Luisa Avanzo Raspalje Guardi
Flevo TR-56/75 Guardi Raspalje Luisa Avanzo -
Guardi Viriato Luisa Avanzo Guardi TR-56/75
Viriato Unal Unal Unal Viriato

Unal Flevo Beaupré
Viriato = Beaupré = 

Agathe Agathe

Agathe Luisa Avanzo Flevo - Beaupré
TR-56/75 Agathe Agathe Unal

Luisa Avanzo Beaupré - -
Lux Bordils

Columbia River -

Viverista Estevenet Prats Carreras Finques Vallvert
Comarca Gironès Noguera Selva Segrià
Ubicació Bordils Montgai Sils Lleida
Adreça Camí del Pla, 9 Av. Pare Mirats, 22 C/ Mallorquines, 75 C/ Pintor Xavier Gosé, 21
Telèfon 972 490 010 973 430 063 972 853 341 670 658 370

Clons disponibles 
per a la producció 

de fusta

MC X X X
I-214 X X X

Canadà Blanc X X
Triplo X X X

Raspalje X
Bordils X
Guardi X

Figura 1. Nombre d’unitats produïdes de cada clon per a la campanya 
2015-2016 (dades facilitades pels mateixos vivers)

Taula 3. Evolució dels clons més produïts en els darrers sis anys (Font: DARP. Control de material vegetal)

On podeu trobar els diferents clons per a la campanya 2015-2016?
A la següent taula s’adjunta la llista dels viveristes que han respost a l’enquesta i els clons que tenen disponibles.
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Producte Cotització 
anterior Variació Preus actualitzats

Vern
de 10 a 24 ∅ Preu fusta 

trituració = Preu fusta 
trituració t

de 25 a més cm ∅ 54,00 / 57,00 = 54,00 / 57,00 t

Castanyer

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

Pollancre (m3 
sobre serradora) 

Xapa 1a. 59,00 / 65,00 = 59,00 / 65,00 m3

Xapa 2a. 49,00 / 54,00 = 49,00 / 54,00 m3

Freixe
de 20 a més cm ∅ 76,00 / 91,00 ↑ 83,00 / 95,00 t

superior 91,00 / 125,00 = 91,00 / 125,00 t

Faig
de 20 a més cm ∅ 66,00 / 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

Roure

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

Acàcia
Prima 57,00 / 60,00 ↑ 60,00 / 66,00 t

Gruixuda 60,00 / 65,00 = 60,00 / 65,00 t

Pi douglas
de més de 14 cm ∅ 57,00 / 62,00 = 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 ∅ 43,00 / 46,00 = 43,00 / 46,00 t

Pi marítim de més de 18 cm ∅ 50,00 / 56,00 = 50,00 / 56,00 t

Pi insigni de més de 18 cm ∅ 57,00 / 73,00 = 57,00 / 73,00 t

Pi roig de més de 14 cm ∅ 51,00 / 57,00 = 51,00 / 57,00 t

Pi negre de més de 16 cm ∅ 52,00 / 58,00 = 52,00 / 58,00 t

Pi blanc (bord) de més de 14 cm ∅ 44,00 / 47,00 = 44,00 / 47,00 t

Pinassa de més de 14 cm ∅ 47,00 / 52,00 = 47,00 / 52,00 t

Taula de preus

Llotja de contractació i mercat en origen de Vic (24/10/2015) 
i de Girona (17/04/2015)

de la fusta

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.

En la darrera sessió de la Taula de 
preus de la fusta, celebrada a Vic 
el passat dissabte 24 d’octubre, 
va quedar clara una saturació de 
subministrament a les serradores, 
però que, tot i així, els preus de la 
fusta de coníferes es mantindran 
durant els propers sis mesos. Se-
gons les tres principals serradores, 
el principal destí d’aquesta fusta, 
el palet, manté el preu. Pel que fa 
a fusta estructural (diàmetres su-
periors a 30 cm) tot i haver-hi un 
lleuger increment de la deman-
da,  aquesta no pot repercutir-se 
al preu de la fusta. Per la fusta 
de frondosa no hi ha canvis sig-
nificatius a excepció d’una millor 
valorització de la fusta de freixe 
i d’acàcia. Per la fusta de tritura-
ció, tot sembla estar a l’espera de 
la competència que pugui exercir 
la imminent posada en funciona-
ment de la planta de generació 
elèctrica de Marsella i de la firma 
dels nous contractes de subminis-
trament amb les industries tradi-
cionals a finals d’any. Finalment i 
tot i aquesta estabilitat, aparei-
xen ofertes fruit de petits forats 
del mercat que ofereixen sortides 
més o menys interessants per de-
terminades qualitats de fusta: un 
exemple és l’oferta de compra de 
culasses de pi roig a 60 €/t a car-
regador i l’oferta per fusta de pi 
per trituració a 33 €/t posada a 
Celrà (Girona).

Josep M. Tusell
Responsable tècnic del Consorci 
Forestal de Catalunya



LLENYA

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) 48,00 / 51,00 = 48,00 / 51,00 t

Roure (Zona Vallès, Selva, Gironès) 48,00 = 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

FUSTA 
LLARGA

Pi roig (de 14 a més cm ∅) 48,00 / 54,00 = 48,00 / 54,00 t

Pinassa (de 14 a més cm ∅) 44,00 / 50,00 = 44,00 / 50,00 t

Pi blanc (de 16 a més cm ∅) 42,00 / 46,00 = 42,00 / 46,00 t

FUSTES DE 
TRITURACIÓ

Coníferes (Vallès) 30,00 = 30,00 t

Coníferes (Garrigues) 39,00 = 39,00 t

Coníferes (França) 50,00 = 50,00 t

Castanyer (Vallès) 25,00 = 25,00 t

Castanyer (Garrigues) 36,00 = 36,00 t

Castanyer (França) 45,00 = 45,00 t

Faig (Vallès) 25,00 = 25,00 t

Faig (Garrigues) 36,00 = 36,00 t

Faig (França) 50,00 = 50,00 t

Eucalipto (Vallès) 25,00 = 25,00 t

Eucalipto (Garrigues) 36,00 = 36,00 t

Eucalipto (França) 50,00 = 50,00 t

Altres planifolis (Vallès) 25,00 = 25,00 t

Altres planifolis (Garrigues) 36,00 = 36,00 t

Altres planifolis (França) 47,00 = 47,00 t

SURO (Llotja 
de Girona)

Suro trituració verd (rebuig) 400,00 = 400,00 t

Suro taponable 1.800,00 = 1.800,00 t

PALS DE CONÍFERES 66,00 = 66,00 t

FUSTES DE TRITURACIÓ 18,00 / 20,00 = 20,00 t
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Boscos de pi negre.  
Tipologies i models de gestió
Autors: Mario Beltrán, Míriam Piqué, Pau Vericat, 
Santiago Martín i Lluís Coll (Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya). Teresa Cervera i Noemí 
Palero (Centre de la Propietat Forestal. DAAM. 
Generalitat de Catalunya)
Edita: Generalitat de Catalunya. DAAM- Centre 
de la Propietat Forestal
Any: 2014
DL: B 25277-2014

Nova Fitxa tècnica del Centre de la Propietat Forestal, inclo-
sa dins de la Secció V. Espècies i silvicultura, dedicada a les 
masses pures i mixtes de pi negre. Amb l’elaboració d’aques-
ta fitxa es pretén que el gestor pugui disposar d’una eina 
tècnica, pràctica, àgil i manejable per identificar la tipologia 
forestal a què correspon la formació i, després, escollir els 
models i els itineraris de gestió més adients.

Les ORGEST es basen en la identificació i la definició de 
models silvícoles per a la seva gestió, d’acord amb els objec-
tius preferents establerts en cada forest o unitat de gestió, 
tenint en compte les característiques de la formació forestal 
i la seva capacitat productora dels diferents béns. 

La Fitxa està disponible a la pàgina web del Centre de la 
Propietat Forestal. http://cpf.gencat.cat.

Innovative, effective 
and sustainable 
technology and 
logistics for forest 
residual biomass
Autors: Antti Asikainen, Johanna Routa, Juha 
Laitila, Maria Riala & Robert Prinz (Luke); Karl 
Stampfer, Franz Holzleitner, Christian Kanzian & Gernot Erber (BOKU); 
Matthias Dees (University of Freiburg); Raffaele Spinelli (CNR-IVALSA); 
Diana Tuomasjukka (EFI); Dimitris Athanassiadis & Dan Bergström (SLU); 
Judit Rodriguez (CTFC).
Edita: Eija Alakangas, VTT, Johanna Routa and Antti Asikainen, Luke & To-
mas Nordfjell, SLU
Any: 2015
VTT-M-03711-15

Aquesta publicació resumeix els resultats i conclusions del 
projecte INFRES, en el que hi han participat 23 socis, entre els 
quals la Cooperativa Serveis Forestals. Al costat de l’extens 
material que es pot trobar al web www.infres.eu, aquesta 
publicació dóna un profund coneixement de les tecnologies 
i logística innovadores i sostenibles per a la mobilització de 
la biomassa forestal per a la producció d’energia.

Aquest treball ha inclòs la identificació de les noves tec-
nologies i innovacions i el desenvolupament i la demostra-
ció de les ja existents.

Més de 20 demostracions tecnològiques s’han realitzat 
per determinar com els sistemes es realitzen en les diferents 
condicions a Europa. Centenars de professionals han assistit 
a les fires, seminaris i demostracions per portar el missatge 
a una audiència encara més gran.

La publicació està disponible en format digital al web 
www.infres.eu.

XXXIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera
Del 8 d’abril al 27 de maig de 2016. Se celebraran 8 jornades a 
diferents punts del territori català. 
Organitza: Consorci Forestal de Catalunya
Més informació a www.forestal.cat. 

VIVEXPO 
Tema del col·loqui: L’economia de les suredes
9 i 10 de juny de 2016. Vivès (França).
Organitza: Institut Méditérranéen du Liège
Més informació a http://www.vivexpo.org

IBER-FORESTA
2a Fira forestal ibèrica
21, 22 i 23 d’abril de 2016. Plasencia (Cáceres)
Més informació a  www.iber-foresta.com

Agenda
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Ecologia i conservació dels  
ocells forestals.
Un manual de gestió de la biodiversitat 
en boscos catalans

Autor: Jordi Camprodon
Revisió tècnica: Pau Vericat i Míriam Piqué  
Edita: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
/ Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya
Any: 2013
225 pàgines
ISBN: 978-84-695-9366-0
DL: L 1696-2013

Aquesta guia ofereix pautes per integrar la conservació de 
la biodiversitat en la gestió dels boscos catalans, i utilit-
za els ocells forestals, entesos com a un dels millors grups 
bioindicadors. Descriu en primer lloc l’ecologia dels ocells, 
distribuïts en grups d’afinitat ecològica. A continuació ana-
litza la incidència de l’estructura i la gestió forestal sobre 
la conservació de cada grup. I acaba amb la proposta de 
mesures que permetin conciliar els aprofitaments forestals 
amb la conservació de les espècies i els hàbitats, a escala 
de rodal, de paisatge, de tipus de bosc i d’espècies emble-
màtiques d’ocells.  Les mesures que es proposen són molt 
senzilles d’aplicar, i varien en funció dels objectius que es 
vulguin aconseguir en cada cas.

La publicació està disponible en format digital a les webs 
del CTFC (www.ctfc.cat) i del DAAM (www.gencat.cat/agri-
cultura, http://bit.ly/1sEe2G5)



El doctor Eudald Maideu i Puig 
(Ripoll, 1935), recentment Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya, va ser el primer 
doctorat en tot l’Estat espanyol 
que va fer una tesi en sexologia. 
Membre de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya, 
numerari de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya 
i Balears, i expresident de la 
Societat Catalana de Sexologia, 
ha escrit nombrosos articles 
relacionats amb l’adolescència, 
la psicologia i la sexualitat, i ha 
participat en dotze llibres. Va 
ser regidor i tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Ripoll (1984-
1987) i representant del Consell 
Comarcal del Ripollès al Museu 
Etnogràfic de Ripoll.

entrevista

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya

Doctor Eudald
Maideu

Com arriba un metge a ser propietari 
rural i forestal?
La meva àvia Puig era de Peramola, 
al costat d’Oliana, i a casa seva eren 
pagesos. Des que tenia poc mesos 
passava amb ells tot l’estiu. Uns dels 
Puig (de Laboratoris Menarini) era 
pèrit agrònom, però va passar direc-
tament a cap de personal de l’empre-
sa farmacèutica. Això del món rural, 
doncs, ho portava dins per part dels 
Puig. Els Maideu eren panyetaires 
ripollesos, menestrals. El meu pare 
però, era metge de Vallfogona, on jo 
anava amb ell per les cases de pagès. 
Porto, doncs, de pagès, des de petit, 
mitjà i gran.

Quan vareu comprar les primeres 
propietats rurals o forestals?
Fa 50 anys, l’any 1965. Jo tenia ganes 
que els meus fills, aleshores en tenia 
dos, visquessin la natura, que a mi 
m’encantava. Vaig poder comprar la 
propietat de La Molina, que era molt 
petita, per 60.000 pessetes. Encara 
avui la casa l’he conservada com era, 
no l’he tocada de dins. Té les mateixes 

fustes que hi havia. No he tocat res. 
El primer que vaig fer va ser un hort, 

on jo plantava les meves cebes i el 
meus alls i quatre arbres fruiters. La 
resta de propietats tenen el seu origen 
en uns parents llunyans, que tenien 
Mataplana. A la mort del pare, els fills 
em varen proposar anar comprant poc 
a poc les accions de cadascun d’ells, 
oferint-ho com a veí i parent. 

Quines propietats rurals i forestals 
teniu?
A Gombrèn sóc propietari de les cases 
del Pla de la Molina, La Molina, Mata-
plana i l’Espluga, unes 160 hectàrees. 
A les muntanyes de Dòrria tinc 370 
hectàrees, al pla de Salinas de Dalt, 
llindant amb França, les muntanyes 
de l’Hostal i de la Coma. Gestiono 
aquestes propietats mitjançant la 
societat familiar Mataplana, S.A. Les 
finques de Gombrèn i Dòrria tenen 
bosc de pi rajolet,  pi negre i estan in-
closes  en un PEIN. Tenen pla tècnic 
de gestió forestal (publicat al DOGC) 
que s’executa i modifica, segons està 
marcat.

Telèfon de contacte: 
666 38 17 14 (Julián García)

ES VEN 
FINCA RÚSTICA 

de 350 ha, amb casa habitable, 
situada entre Vidreres 

i Lloret de Mar (la Selva).
La finca disposa d’una font 

d’aigua potable.
Telèfon de contacte: 

93 424 70 61 (Mª Teresa)

ES VEN 
FINCA RÚSTICA 

de 137 ha forestals 
al terme municipal de 

Sant Ferriol (la Garrotxa).
Inclou 3 edificacions per rehabilitar incloses 

dins el catàleg de masies del municipi.
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Dr. Xavier Campillo Besses                      
Geògraf col·legiat núm. 861                    
Soci núm. 365 de l’Associació Catalana de 
Pèrits Judicials i Forenses                         

tel. 650 372 399      
periciacaminera@gmail.com  
www.periciacaminera.com

Quin ús en feu?
Sempre he intentat aprendre. Assisteixo sempre que puc a 
les reunions, assemblees i actes tècnics. L’últim acte me-
morable que recordo fou a San Benet de Bages, amb mo-
tiu de l’Any Internacional dels boscos, fa poc. 

He participat com a soci en el Consorci Forestal de Ca-
talunya, en la darrera reunió de Santa Coloma de Farners, i 
he col·laborat activament en la diada de Sant Francesc, el 
patró dels boscos, en el castell i capella castral de Mata-
plana, de ja fa uns  anys.

Ara, estic impulsant amb els masovers de Mataplana, 
en Pere i Jordi Solà, la ramaderia ecològica, amb vaques i 
cabres, i he assistit a cursos i sessions tècniques d’aquest 
àmbit. Sempre és bo aprendre coses noves.

A les meves finques, tant a Gombrèn com a Dòrria, no 
tan sols netegem el bosc. Fem neteja per millorar l’espai 
de pastures.

Haig d’agrair als enginyers Teresa Cervera i, actualment, 
Joaquim Avellà, les seves orientacions i excel·lent suport 
tècnic.

A Mataplana he fet protegir la zona contra incendis, con-
vertint 7 hectàrees en pastures, a la vessant de l’Arija. Ara 
tinc entre mans convertir la solana de la Molina en zona 
especial, amb el desenvolupament d’una roureda, guapa i 
exclusiva. 

Com vareu començar a interessar-vos pel valor patrimo-
nial de la finca de Mataplana?
A les escriptures de Mataplana s’esmentava que hi havia 
les restes d’un castell, i hi havia una corrent d’opinió (se-
guint Esteve Busquets) que col·locava aquestes restes al 
costat de la casa. Un dia, amb la meva dona, tot passe-
jant per la petita mota varem trobar, encarat a nord, un 
forat sospitós, que remirat va resultar que mostrava una 
dovella. Havent contactat amb Antoni Pladevall, aquest va 
posar-me en contacte amb el Doctor Manuel Riu i aquí va 
començar l’aventura.

Com va ser l’exploració del castell de Mataplana?
Durant quasi deu anys, cada estiu el doctor Riu i els seus 
ajudants varen dirigir camps de treball, tant amb estudi-

ants estrangers com del país, a vegades en dues tongades. 
Els col·laboradors s’allotjaven a la casa de Mataplana, que 
fou arreglada i condicionada. I així van anar apareixent 
les restes d’un castell del segle XII, que té un gran valor 
patrimonial.

Quines perspectives té el món rural català? 
Un problema actual dels ramaders, que avaluo com  a greu 
tant pel pagès com pel propietari, és la quantitat d’ungu-
lats, que s’ho mengen tot. És un inconvenient  per la pastu-
ra extensiva de boví, que es queda sense menjar, per culpa 
dels “convidats incontrolats” protegits. És un problema i la 
cacera no dóna l’abast. 

Realment al pagès ramader extensiu, a més de suportar 
l’abús de la fauna protegida, està encotillat pels controls 
estrictament “burocràtics” de l’administració i encara més 
els de ramaderia ecològica.

Quines actuacions creieu que caldria prendre en relació al 
món rural al Ripollès?
Sóc crític, no contrari, amb la proposta i declaració de parc 
natural a Dòrria. Certament muntar parcs naturals en època 
de crisi és difícil, no es poden mantenir i “vestir” bé, amb 
generosos suports pressupostaris. La pagesia mereix respec-
te i cal educació del públic.

Acte de commemoració, al castell de Mataplana, dels 800 anys de la 
mort del trobador d’Hug de Mataplana (1173-1213) celebrat el dia 2-11-
2013. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, hi va participar 
ja que fou un dels voluntaris que va participar en l’excavació del castell i 
li fou lliurat un diploma commemoratiu.








