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Rossend Castelló

President del Consorci
Forestal de Catalunya

mb aquestes ratlles intentaré desfilar alguns dels elements que, considero, dibuixaran el
tarannà de la marxa del sector forestal en els propers mesos i anys.

Al marge del debat sempre interessant i important, sobre l’efecte i la problemàtica vinculada
a fenòmens com els grans incendis, el canvi climàtic i altres. Qui coneix i qui gaudeix de l’observació
del nostre entorn natural, veu cada cop amb més preocupació que la principal transformació que estan
sofrint els nostres boscos, es deu a l’abandonament de la seva gestió i de les pràctiques agrícoles,
ramaderes i altres aprofitaments tradicionals. Aquest és un fet sobre el que hem insistit en moltes oca-
sions i sobre el que sembla que administració i públic en general ja en comença a ser conscient.

Ara més que mai, pren força altre cop la necessitat de reorientar l’economia productiva i de simplifi-
car una administració excessivament farragosa. Punt el darrer, que des del Consorci hem reclamat fins
a l’extenuació reivindicant reforçar i consolidar el model del Centre de la Propietat Forestal. És precisa-
ment en un moment de vaques flaques i de replantejament de les polítiques i serveis que fonamenten
el nostre model de societat, quan cal fer un pas enrere i renovar objectius tant a nivell particular com
col·lectiu. Pel que fa a l’administració, una de les grans preguntes a posar sobre la taula ha de girar
sobre l’estratègia a seguir per millorar i fer més efectiu l’esforç públic vers la gestió i millora dels bos-
cos.

En primer lloc i en aquesta línia, vull felicitar la voluntat manifestada per la conselleria d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), de simplificar i agilitzar l’estructura administra-
tiva i de centrar esforços en recerca, innovació i transferència de tecnologia al sector. L’absència d’un
teixit econòmic competitiu fa que aquesta sigui una de les grans assignatures pendents a nivell de sec-
tor. Institucions ja consolidades com el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya són fonamentals i han
d’apostar de forma més decidida per aquest camí.

Pel que fa als ajuts a la gestió forestal, mirant l’evolució dels pressupostos i la feina feta es veu la
importància de no només mantenir, sinó de millorar els recursos que es destinen al bosc. Cal prendre
consciència que, amb unes directrius apropiades, els diners invertits al món forestal són una inversió
molt rendible en: creació de llocs de treball, millora del valor econòmic dels productes forestals, pre-
venció de desastres naturals i en qualitat de vida del conjunt de la població. En definitiva, en la consoli-
dació i creixement d’un sector estratègic tant a nivell econòmic com territorial.

Un tercer element a considerar és un aspecte que, en certa forma, ja es recull a l’informe lliurat al
Govern pel grup d’experts per la reactivació econòmica. Un document segurament molt ampli i gene-
ralista però que SÍ concreta mesures per la millora de la competitivitat empresarial fent èmfasi en cinc
línies de treball dirigides a la reactivació del sector privat. D’aquestes, considero especialment rellevants
per nosaltres les relatives a energia i infraestructures. 

Pel que fa a l’energia, o millor dit a la bioenergia, poc a dir de nou. És una assignatura pendent que
no pot quedar en un discurs de bones intencions. Així ho hem reivindicat al conjunt del Govern i sem-
bla que hi ha avenços significatius en aquesta línia. La col·locació de la primera pedra de la central ter-
mo solar de les Borges Blanques – central hibridada amb solar i biomassa – és un pas important per
avançar en un camí ple d’oportunitats.

Finalment i parlant d’infraestructures, el repte és clar. El bosc és, entre altres, un capital físic que
repercuteix en nombroses activitats econòmiques, socials i ambientals. Fins a la data, la manca de
voluntat política i d’atenció a les “infraestructures verdes” han deixat en l’oblit un espai fonamental per
preservar tant la nostra qualitat de vida com la del nostre entorn. El suport i la dinamització de l’activi-
tat forestal és la inversió més rendible i eficient per revertir aquesta situació.

A
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desarrelament d’arbres i arbusts en
terrenys forestals es presenta com una
alternativa interessant per donar valor

econòmic als peus de determinades espècies
que en la gestió forestal tradicional no tindrien
interès, però que si es destinen a jardineria
poden suposar un ingrés que en molts casos
col·labora a compensar la despesa dels treballs
de millora de les masses forestals. Evidentment,
quan aquests treballs es realitzen en terrenys
forestals, s’han d’executar segons la normativa
actual (Decret 175/1996, de 4 de juny) i de
manera que es garanteixin els objectius de per-
sistència, conservació i millora de la massa
forestal objecte d’aprofitament. Tanmateix, cal
tenir present, també, que es poden realitzar
aquests treballs en zones afectades per la pla-
nificació de franges de protecció d’urbanitza-
cions (Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urba-
nitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana), en franges estratègiques de
gestió del combustible, etc., on els requeri-
ments tècnics d’aquestes infraestructures com-
porten l’eliminació important de peus per
aconseguir unes densitats finals no gaire eleva-
des (màxim de 150 peus/ha). En aquests casos,
la planificació i la preparació d’aquestes zones i
la possibilitat de realitzar un desarrelament

poden contribuir a reduir els costos de les ope-
racions de gestió, conservació i millora de les
masses forestals i de les infraestructures de
defensa contra el foc. Existeixen altres situa-
cions on el desarrelament pot ser una opció
com ara la neteja de línies elèctriques o la
transformació dels terrenys forestals (rompu-
des, construcció d’infraestructures).
Actualment, però, el desconeixement i la man-
ca de criteris clars i realment efectius fan que
des de l’Administració i des de diversos sectors
socials no es vegi amb bons ulls aquesta pràcti-
ca. La normativa actual (Decret 175/1996), tot i
ser pionera en el seu moment, no recull la pos-
sibilitat d’efectuar desarrelament en zones on
s’han planificat treballs forestals com les fran-
ges estratègiques de protecció, treballs no
forestals com les neteges de línies elèctriques o
en casos on es preveu realitzar una transfor-
mació de terrenys forestals (rompudes, infraes-
tructures). En aquests casos que no recull la
normativa actual es crea un buit legat al qual
cal donar resposta. Addicionalment, l’aplicació
de criteris diferents en funció de les persones
responsables de les autoritzacions per part dels
diferents organismes de l’Administració com-
petent, ho deixa tot plegat en una situació poc
clara que no ajuda gens als propietaris i gestors
forestals a l’hora de decidir-se a efectuar o no

E Autors: 

Xavier Vila Roura,
Enginyer Tècnic Forestal 
Cooperativa Serveis
Forestals

Josep M. Tusell, 
Enginyer de Forests
Responsable de l’àrea
tècnica del Consorci
Forestal de Catalunya

Francesc Prat Vilalta,
Vivers Sant Iscle

El desarrelament de planta forestal (arbres i arbusts) representa una oportunitat
per a obtenir ingressos d’uns peus que en condicions normals serien eliminats en
els tractaments de millora forestal o infraestructures de defensa contra incendis.
Les característiques dels peus adequats per a desarrelar són diferents a les carac-
terístiques dels peus de futur, amb què el desarrelament satisfà la condició de
millora de la massa forestal i fa possible obtenir un ingrés econòmic suplementari.
En aquest document es recullen els criteris de selecció de les plantes que són inte-
ressants per al desarrelament, se'n descriu el procés d’execució i s’exposen els
condicionants tècnics i normatius més importants. 

El desarrelament
de planta forestal

Condicionants tècnics i limitacions per a la seva execució i maneig
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aquests treballs, cosa que en certs casos condiciona l’execu-
ció de les feines de millora programades per la finca ja que
els ingressos derivats del desarrelament haurien de servir per
compensar la despesa d’aquests tipus de treballs. 
Per evitar aquests prejudicis i establir un marc clar, concret i
de fàcil aplicació cal una definició més acurada de les dife-
rents situacions en què es pot realitzar el desarrelament, dels
criteris tècnics per escollir el tipus de planta susceptible de
ser desarrelada, les característiques de la massa on es pot
desenvolupar l’activitat i les característiques d’una correcta
execució del desarrelament. Aquest marc, alhora, ha de servir
per orientar els gestors i propietaris forestals per poder fer el
seguiment de l’actuació perquè es desenvolupi correctament. 

Objectius dels treballs
El desarrelament d’arbres i arbusts es pot plantejar en dife-
rents situacions (tipus de massa forestal, necessitat de realit-
zar uns determinats treballs forestals, etc.) però sempre té
l’objectiu de valorar un producte, en aquest cas uns peus de
determinades espècies de l’estrat arbustiu o arbori que cal
eliminar segons els requeriments tècnics dels treballs que es
volen executar pels objectius marcats en la planificació d’a-
quella zona. Bàsicament ens podem trobar amb les següents
situacions:

- Quan es posa en producció una massa forestal fins ara
abandonada i que per tant presenta una gran densitat i un
generós regenerat de diferents espècies arbòries i arbustives
que formen part de l’estrat arbustiu. Davant la voluntat d’en-
trar-hi i fer una primera actuació d’aclarida de l’estrat arbori
i/o d’estassada de l’estrat arbustiu en una massa sense gestió
—on hi ha molts peus interessants des del punt de vista del
desarrelament i que des del punt de vista silvícola represen-

ten un excedent que cal eliminar—, el gran escull que cal
superar és el cost econòmic de l’actuació. 

- Per la necessitat o possibilitat de realitzar una infraes-
tructura de suport en la lluita contra els grans incendis fores-
tals com són les franges de protecció d’urbanitzacions i les
franges estratègiques de gestió del combustible, cal l’elimi-
nació total del matoll i una forta aclarida en l’estrat arbori.
També, en aquests casos el cost econòmic de l’actuació és
important.

- Per l’afectació de la massa forestal per un canvi d’ús o
afectació: construcció d’una carretera, línia elèctrica, rompu-
da o qualsevol altra infraestructura que impliqui una tallada
arreu de la vegetació.

En tots els casos, el desarrelament permet valoritzar
econòmicament uns peus que compleixen amb els requeri-
ments i tenen les característiques que el mercat demana.
Aquest rendiment econòmic o bé compensa el cost de realit-
zar els treballs planificats en la massa forestal o bé permet
recuperar part de la inversió efectuada a la zona i que es
perd per l’afectació de la creació d’una franja estratègica, per
la creació d’una franja perimetral d’una urbanització o per
l’afectació per la construcció d’una infraestructura.

Tipus de planta
La planta forestal que es desarrela del bosc per comercialit-
zar-la per a jardineria se centra bàsicament sobre tres espè-
cies: alzina (Quercus ilex), surera (Quercus suber) i arboç
(Arbutus unedo). Tot i això, esporàdicament es poden dur
desarrelaments d’altres espècies forestals com roures (Quer-

cus sp.) o lledoners (Celtis australis), entre altres.
El tipus de planta que busca el mercat de jardineria no té

res a veure amb la planta que busquen potenciar els silvicul-

Peu desarrelat de surera (Quercus suber)
Autor: J.M. Tusell

Peu desarrelat d’alzina (Quercus ilex)
Autor: J.M. Tusell

Peu desarrelat d’arboç (Arbutus unedo)
Autor: J.M. Tusell



tors quan gestionen la finca per a un futur aprofitament de
llenyes o de suro. Per a aquest últim tipus d’explotació es
busca un tronc recte, poc ramificat en els primers metres
d’alçada i amb un sol peu per soca. Per contra, el tipus de
planta que busca el mercat de jardineria ha de complir unes
condicions ben diferents. Així doncs, l’extracció de la planta
que és apta per desarrelar en cap cas afecta negativament la
qualitat de la massa productora, sinó que al mateix temps
que es fa l’actuació de millora, eliminant aquells peus no
aptes per a l'explotació convencional i alhora molt ben valo-
rats en jardineria, es dóna l’oportunitat d’obtenir uns ingres-
sos complementaris.

En termes generals, per desarrelar es busca una planta
molt ramificada i que aquesta ramificació comenci abans
dels 4 o 5 metres d’alçada, més amunt d’això ja no es consi-
dera apta. Alhora, també, és més ben valorada aquella planta
amb més d’un peu per soca, tot i que això ve molt condicio-
nat pel mercat, i cal tenir en compte que les tendències can-
vien constantment.

Els diàmetres que es comercialitzen poden anar des d'un
perímetre de 16 cm (mesurats a un metre des del terra) fins
a peus de més de 120 cm de perímetre.

Cal tenir present que la planta apta per a desarrelar no ha
d’estar afectada per problemes sanitaris,  no ha de tenir feri-
des ni haver patit per incendis. En el cas de la surera (Quercus

suber), es poden acceptar peus que hagin patit un incendi de
baixa intensitat, amb l’escorça ennegrida. Tots els peus de
surera han de ser pelagrins, és a dir, no han d’haver estat mai
pelats.

El mercat varia cada any, segons les necessitats i segons el
destí. Així, tenim per exemple que al sud d’Itàlia, la demanda
se centra en planta que tingui un peu per soca i diàmetres
grossos. Al nord d’Itàlia, per contra, volen planta amb més
d’un peu per soca, molt ramificada i de diàmetres petits.

Tot i que el gruix d’exportació se centra a Itàlia, també s’ha
exportat planta a Holanda, Bulgària i França, a altres països
de l’arc mediterrani i fins i tot a Anglaterra. El mercat estatal,
degut al context econòmic actual, ha patit un cert estanca-
ment i la comercialització de planta és més difícil.

La tendència que sembla marcar el mercat és reduir períme-
tre, és a dir, demanda de planta més petita per abaratir costos.

Tenint en compte les característiques que ha de tenir la

planta que es vulgui destinar a jardineria, cal dur a terme
bones pràctiques d’estassada per no malbaratar-la. En
aquests casos, per disposar del màxim de planta que es pugui
destinar a desarrelament cal sobretot respectar al màxim la
ramificació i els peus per soca, evitant la poda baixa en el
moment d’executar les estassades. S’ha de tenir present que
es pot desarrelar fins a una distància de 30 metres a banda i
banda d’un camí o pista forestal, distància màxima a què pot
arribar la grua. 

Tipologies de massa on es pot efectuar el desarrelament
Masses naturals: són masses de regeneració natural on el
desarrelament va lligat a una actuació de millora o bé cons-
titueix un aprofitament en si mateix. El desarrelament no ha
de posar en perill la persistència de la massa, sinó que ha
d’ajudar a la seva conservació i millora.

Masses procedents d’aforestació/reforestació: són aquelles
masses que en el moment de la seva reforestació i/o aforesta-
ció ja es va pensar amb aquest futur aprofitament. El marc de
plantació realitzat és molt alt (fins a més de 3.000 peus/ha)
de manera que les primeres aclarides es realitzen mitjançant
el desarrelament dels peus sobrants. Els criteris de selecció
dels peus per al desarrelament i els criteris per a la producció
de fusta o suro són contraposats, de manera que amb el
desarrelament s’extreuen els peus que silvícolament tampoc
no interessen, com els bifurcats des de la base o amb més
d’un peu per soca, els tortuosos, els ramificats, etc.

Àrees de defensa contra incendis forestals; creació d’espais
oberts i rompudes: són zones contígües a camins i pistes
forestals, així com zones estratègiques per a la lluita contra
els grans incendis forestals. Els requeriments tècnics d’aques-
tes àrees obliguen a reduir la densitat d’arbres (màxim de
150 peus/ha i sense tangència de copes), eliminar l’estrat
arbustiu en els cas de les àrees de defensa i l’eliminació total
en el cas que es vulgui recuperar un espai obert (antics
camps de conreu).

Franges de protecció de camins i pistes estratègiques: es
tracta de la creació de zones de baixa combustibilitat en la
zona d’influència de camins principals i pistes estratègiques.
Addicionalment a la necessitat d’establir aquestes franges en
aquestes zones, el fet de treballar paral·lelament a la pista
simplifica la dificultat d’execució de les feines de desarrela-
ment, de càrrega i de transport.

Construcció d’infraestructures (carreteres, línies elèctri-
ques…): són zones afectades per expedient d’expropiació,
zones d’ocupació temporal on cal tallar arreu la vegetació
existent per poder efectuar els treballs de construcció de les
infraestructures sobre aquell terreny. En aquests casos és
interessant poder entrar-hi abans de l’inici dels treballs de
manera que l’ús de maquinària pesada per a la construcció
no malmeti els possibles exemplars que puguin ser interes-
sants per al desarrelament.

Planta no apta per al desarrelament a causa dels danys al tronc.
Autor: J.M. Tusell
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Factors per a la valorització dels treballs 
1. Pendent. No és un factor limitant perquè el desarrelament

s’executa de forma manual, però és lògic pensar que no és
aconsellable executar aquests tipus de treballs amb pendents
de més del 50% perquè l’execució és més complexa (pitjor
estabilitat de l’operari per picar, moure’s i tapar el forat) i els
costos s’incrementen notablement. 

2. Pedregositat i profunditat del sòl. Contràriament al que en
un primer moment pot semblar, la pedregositat no és ni tan
sols un factor limitant, sinó que tota aquella planta que ha
crescut en terrenys amb elevada pedregositat i sòls poc pro-
funds té un índex de supervivència en planter molt més alt que
no pas la planta que s’hagi desenvolupat en sòls sorrencs i pro-
funds. L’explicació rau en el fet que la planta desenvolupada en
sòls poc profunds concentra una gran quantitat d’arrels fines
(les de major capacitat d’absorció) a la part superficial, que
queden intactes quan es conserva el pa de terra en el desarre-
lament. Per contra, en les plantes desenvolupades en sòls molt
profunds, on les arrels s’han pogut expandir i desenvolupar, és
més difícil conservar una bona quantitat d’arrels fines dintre
del pa de terra. 

3. Calendari. En termes generals, i segons les condicions
climàtiques de l’any, l’època més adequada per al desarrela-
ment de planta va del mes de setembre fins al mes de juny,
excloent per tant els mesos de més calor de l’estiu (Figura 1).

La planta més delicada és l’arboç, perquè es pela amb molta
facilitat, un fet que en condiciona la qualitat i l’estètica ja que
es pot fer la corretgeta. Per tant, el calendari d’extracció de les
altres plantes en molts casos queda condicionat per aquesta. En
termes generals, l’arboç s’extreu sempre a saba aturada, entre
els mesos d’octubre a març. L’alzina es desarrela només entre
els mesos de març a maig, ja que, tot i que no es pugui demos-
trar científicament, l’alzina un cop desarrelada té uns índexs de
supervivència en planter molt més alts si aquesta planta ja està
en saba que no pas si es troba en parada vegetativa.  Pel que fa
a la surera, que en aquest tipus d’explotació és l’espècie més
soferta, el desarrelament es practica de setembre a juny.

4. Fracció de cabuda coberta (Fcc) i distància entre peus. La
fracció de cabuda coberta, i segons la normativa actual, queda
clar que no es pot desarrelar en zones on aquesta no superi el
70%, de la mateixa manera que s’ha d’entendre que aquest és
un valor de mínims abans de l’actuació i que un cop es desarre-
la, la Fcc podria disminuir fins als mateixos valors que marquen
les normes silvícoles en termes de tallades o aclarides, és a dir,
que la fracció de cabuda coberta pot disminuir fins a un 60%.

A més de la normativa vigent, segons criteris tècnics de l’Admi-
nistració competent en alguns casos s’ha establert com a limitant
no extreure planta que estigui més a prop d’un metre d’un peu
de futur per no malmetre'n les arrels. Fins i tot, i segons un criteri
subjectiu per part d’alguns tècnics, a aquest condicionant cal

sumar-hi el fet que no es pot desarrelar planta situada a més de
dos metres d’un peu de futur per evitar que la fracció de cabuda
coberta baixi per sota del valors que marca la normativa actual.

La supervivència de la planta, tant de la que s’extreu com de
la que resta al bosc, depèn de la proporció d’arrels fines que es
mantenen i del grau d’afectació en l’arrel pivotant. Tot i que
tècnicament no està demostrat que la planta que s’extreu a
menys d’un metre de la planta de futur afecti a aquesta últi-
ma, es considera que és una distància mínima raonable de
seguretat tant per no malmetre les arrels de les dues plantes,
la que s’extreu i la que es respecta, com per a facilitar la
correcta execució de les feines.

5. Distància a camí o pista. En terrenys plans, pel fet de
poder entrar-hi i desemboscar amb tanqueta, no hi ha
limitació de distància però sí que hi ha el condicionant
d’un major cost, que en pot arribar a fer inviable la seva
extracció. En terrenys no accessibles amb tanqueta, la
distància es limita a l’abast de la grua.

6. Administració. Com a condicionant, no ho és tant pel
que fa a la normativa actual -que és força senzilla i sense
gaires restriccions-, sinó pel fet que la pròpia ambigüitat en
la normativa fa que prevalgui massa el criteri subjectiu dels
tècnics de l’Administració.

Maneig de la planta
A BOSC 
Quan parlem de planta per jardineria estem parlant d’un
producte final que prové del bosc i que ha d’estar dotat d’u-
nes característiques i qualitat que el facin apte per al mercat.
Amb això es vol dir que es tracta d’una cadena de producció
on és tant important la bona elecció de la planta a bosc com
el maneig, el transport i el tractament en el planter. Si par-
tíssim ja d’una mala base -com seria l’elecció d’una planta de
baixa qualitat- ja es trenca la cadena i es perd la capacitat
de poder oferir planta de qualitat. 

L’elecció de la planta i el marcatge es fan prèviament a
qualsevol tractament en la massa (aclarida, estassada...),
tenint en compte la demanda del mercat, la normativa
vigent actual i triant aquelles plantes l'extracció de les quals
no afecti negativament  una planta de futur. A efectes pràc-
tics, amb un metre de distància entre la planta a desarrelar i
la de futur es considera suficient. 

A continuació es desenvolupa un petit esquema del procés
d’explotació, un cop es tenen els permisos corresponents i ja
es té la planta marcada.

1. Execució d’un perímetre de seguretat al voltant de la
planta i obertura del clot
Partint de la base que estem en un bosc sense estassar, al
voltant de la planta marcada s’ha d’executar, sobre un perí-
metre d’un metre com a mínim, l’eliminació de l’estrat
arbustiu per poder obrir el clot. 

Figura 1. Calendari orientatiu de les èpoques més adequades per a efectuar el
desarrelament de les tres principals espècies  aprofitades: arboç, alzina i surera.



2. Formació i consolidació del pa de terra, trencament
de l’arrel pivotant
Es comença excavant una rasa al voltant de la planta
seleccionada, se'n treu la terra, es consolida el pa amb
una malla tèxtil (per exemple de tipus “yute”) i s'hi sobre-
posa la malla de filferro.

El volum d’aquest pa de terra ha de ser proporcional a la
part aèria, sobretot tenint en compte el tipus de sòl que
es pica, fent-lo més petit o més gran per agafar el màxim
possible d’arrels fines que assegurin la supervivència de
la planta en el planter. Difícilment, es pot establir una
relació entre la part aèria i el volum que ha de tenir el pa
de terra, bàsicament perquè el volum d’aquest pa de
terra es fa en relació amb el màxim volum d’arrels fines
que es puguin respectar per garantir la supervivència del
peu. Així, en sòls poc profunds on les arrels fines es con-
centren en la part superficial, el pa de terra pot ser més
petit respecte a una mateixa planta desenvolupada en
sòls profunds i on les arrels fines estan molt més disper-
ses en l’espai, tot ocupant un major volum de terra.

Només a nivell orientatiu, es pot establir que s’ha de
començar a fer el clot en un radi d’uns 30 a 40 cm de la

Malla tèxtil tipus “yute”. Autor: J.M. Tusell

Obertura del perímetre del pa de terra. Autor: J.M. Tusell

Malla metàl·lica. Autor: J.M. Tusell



planta i amb una profunditat mitjana d’uns 50 cm. Aquests
valors són totalment variables en funció de la circumferència
de la planta.

Pel que fa a l’arrel pivotant, si aquesta ja s’ha trencat en el
procés de picar, es deixa la planta a terra. Si no s’ha trencat es
deixa en peu i quan vingui la grua, amb moviments paral·lels

al terra i circulars s’anirà tren-
cant.

La utilització del guix per
formar el pa de terra cada cop
més està en desús, tant pels
problemes d’execució i costos
-per la necessitat de portar al
bosc els sacs de guix i l’aigua-,
com pel fet que es generen
molt residus que, per defecte,
s’acaben abandonant al bosc.

3. Poda de la capçada 
Un cop la planta és a terra es poda tota sense deixar cap fulla,
conservant el màxim de ramificació possible, amb el condi-
cionant que suposa que en el transport es durà menys planta,
però guanyant tant en qualitat de planta com en possibilitat
de supervivència en planter. Preferiblement, es deixa la plan-
ta sense fulla a bosc perquè amb aquesta pràctica se'n pot
allargar el temps d’estada, ja que s’elimina la transpiració de
la planta i per tant el seu assecat.

4. Tapar els forats d’on s’ha extret la planta
Un cop treta la planta de bosc s’ha de passar a tapar els
forats, utilitzant la mateixa terra que s’ha extret i deixant la
superfície homogènia.

Transport
El transport es pot realitzar
amb un camió de 3 eixos i
grua que pot arribar a una
extensió màxima de 27
metres de radi, o bé amb
camions 4x4-2 eixos, amb
una grua més petita per
arribar als llocs més inacces-
sibles. La planta no pot que-
dar més d’una setmana a
bosc per la transpiració de la pròpia planta, ja que el pa de
terra s’asseca de seguida. Si coincideix en època de calor i
amb planta no podada, és a dir, que encara conserva la
fulla, aquests terminis es redueixen a 2-3 dies com a molt.

A l’hora de manejar la planta s’ha de vigilar no malmetre-
la, amb què s’estudia en cada cas quin és el millor punt de
subjecció i maneig, que normalment coincideix amb el cen-
tre de gravetat de la planta, que se situa gairebé a peu de
soca. Tot i això, i depenent de la planta, la subjecció es pot
realitzar en el tronc, en el pa de terra, en el tronc i el pa de
terra, i, en casos excepcionals, en les branques principals i
en el pa de terra. 

Determinar quantes plantes es poden portar en un viatge
no és gaire fiable perquè depèn tant del perímetre de la
planta, com dels peus per soca i de l’alçada de poda practi-
cada (com més ramificació, menys planta en transport, però
de més qualitat). En termes generals, es pot estimar que el
transport pot anar des d’una sola planta fins a un màxim de
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Col·locació de la malla tèxtil tipus jute.
Autor: J.M. Tusell

Pa de terra. Autor: J.M. Tusell

Eines per a la poda de la part aèria. Autor: J.M. Tusell

Forat tapat correctament amb la terra extreta. Autor: J.M. Tusell

Forat mal tapat on manca terra i s’hi han incorporat les restes dels sacs de guix.
Autor: J.M. Tusell

Residus generats després d’un desarre-
lament amb guix per fer el pa de terra.
Autor: J.M. Tusell

Col·locació de la malla metàl·lica.
Autor: J.M. Tusell
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30-40 plantes per viatge, quan es transporta planta petita i
molt poc ramificada. Amb tot, també cal tenir en compte la
longitud de la caixa del camió.

En planter
Un cop entra la planta en el planter, un dels paràmetres
bàsics a observar abans de deixar-la és tornar a mesurar el
perímetre del peu de soca més gruixut a un metre d’alçada
(per a la classificació de la planta en planter), i sobretot
comprovar l’estat en què es troba el pa de terra i el tronc.

Es col·loca la planta en contenidors de 150 l a 1.500 l, en
funció del pa de terra. Per als més grossos es fabrica un
contenidor a mida amb reixa metàl·lica i lona plàstica.

És important, per garantir-ne la supervivència, col·locar la
planta que ve del bosc en un contenidor que sigui de 10 a
25 cm de radi més gran que el pa de terra. Dins el conteni-
dor es col·loca una base d’escorça de pi per millorar l’escola-
ment i un substrat (a base de barreja de torba) per afavorir
el desenvolupament dels capil·lars de la planta. 

Un cop col·locada dins el contenidor s'hi aplica un reg
constant amb adob incorporat que pot oscil·lar entre 2/3
cops al dia fins a 1 cop per setmana, i es munta un sistema
d’ancoratge a la planta en contenidor perquè quan s’hagi
de manejar les noves arrels i els capil·lars no pateixen ni es
trenquin.

Les característiques de la planta seleccionada al bosc, el
maneig que se’n fa en el procés d’arrencada i el tractament
que s’aplica en el planter, són paràmetres que condicionen
tant la supervivència en el planter com la qualitat final de la

planta, i això està estretament lligat a la productivitat i al
preu final de mercat al qual es pot vendre aquesta planta.

Per això és molt important que tota la cadena de produc-
ció estigui encarada a la qualitat de planta i igualment per
aquest motiu, la planta que els propietaris poden creure que
és apta per al desarrelament pot no ser-ho per manca de
qualitat.

El preu que es pot arribar a pagar per part de l’empresa al
propietari oscil·la entre els 10 € per planta petita fins a més
de 100 € per plantes de grans perímetres. La venda final del
producte pot oscil·lar entre els 80 € per planta petita als
més de 1.000 € per planta més gran.

Normativa actual
La normativa actual (Decret 175/1996, de 4 de juny, pel
qual es regula el desarrelament d’arbres i arbusts, publicat
al DOGC número 2216 el dia 10 de juny de 1996) afecta a
aquesta activitat únicament en terrenys forestals i fa èmfasi
en els tràmits administratius corresponents, tot i que en la
part tècnica només aporta unes directrius àmplies i genèri-
ques que poden comportar diferents interpretacions, les
quals desemboquen en limitacions del desarrelament i en
l’aplicació de criteris excessivament restrictius que limiten
les possibilitats d’execució.
Tècnicament, la normativa actual només fa èmfasi en:
- Reomplir els clots produïts amb materials adients per faci-
litar la regeneració de les masses forestals existents.
- Limitar l’ús de maquinària pesant durant els treballs. Cal
que aquest ús estigui contemplat en el pla tècnic de gestió i
millora forestal.
- Retirar els materials no forestals utilitzats durant els tre-
balls.
- Que la FCC arbrada o arbustiva sigui superior al 70%.
- Que per a la utilització de maquinària pesant el pendent
sigui inferior al 20%.
- Que els exemplars a extreure d’una determinada espècie
no superin el 20% dels 
existents en el rodal llevat de la seva justificació en el pla
tècnic de gestió i millora forestal.
- Que els arbusts en forma d’arbre siguin considerats arbres.

Finalment, la normativa no contempla els aprofitaments
en terrenys plantats a altes densitats amb l’objectiu del
desarrelament i deixa un buit legal, ja que no té en compte
la neteja de línies elèctriques —on cal eliminar el 100% de
l’arbrat— ni l’establiment de franges contra incendis fores-
tals. En els casos de rompudes en terrenys forestals i en els
casos de construcció d’infraestructures, a priori no hi ha
d’haver cap problema perquè amb el canvi d’ús del sòl (pas-
sa de ser forestal a agrícola o a estar ocupat per una infra-
estructura) la normativa deixa de ser aplicable i no hi ha
restriccions a partir del moment en què administrativament
ja hi ha el canvi de classificació del sòl.

Forats mal tapats que amb el temps han quedat reblerts. Autor: JM Tusell

Descàrrega d’alzines (Quercus ilex) en planter sobre camió de 3 eixos.
Autor: Francesc Prat
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esprés del mes de març de 2010 fèiem
una valoració de les afectacions de les
nevades del dia 8 de març i parlàvem

de les superfícies afectades de forma intensa,
de forma moderada i de les diferents afecta-
cions per comarques (vegeu Catalunya Fores-
tal, 102). Passat el mes d’agost ja fèiem una
primera valoració de les actuacions després de
les nevades i del pressupost destinat per l’antic
Departament de Medi Ambient i Habitatge
mitjançant el Centre de la Propietat Forestal
(vegeu Catalunya Forestal, 104). Ara, transco-
rregut un any des de la nevada i finalitzat el
termini d’execució de les feines de recuperació
del potencial forestal de les masses afectades
per la neu, és el moment de fer balanç i valora-
ció del grau d’execució de les feines per a les
quals els propietaris forestals van sol·licitar
ajuts a l’Administració.

El pressupost disponible en la convocatòria
d’ajuts extraordinaris per a les superfícies
forestals de titularitat privada afectades per les
nevades de 2010 (MAH/1054/2010. DOGC
núm. 5606 de 13/04/2010) va arribar a la xifra
total de 9,5 milions d’euros davant una allau
de sol·licituds dels propietaris forestals per
recuperar els boscos que ascendia a un total de
26.638.237,79 €. D’aquest total cal restar-ne
8.133.870,30 € com a import no subvenciona-
ble per incompliment d’alguna de les premisses
i requisits de la convocatòria. Finalment, l’im-
port sol·licitat subvencionable ha estat de
18.504.367,49 €.

Entre una primera resolució i, finalment —
després de la tasca desenvolupada pel Consorci
Forestal de Catalunya per a incrementar la
dotació prevista—, una segona resolució al mes

d'agost, van quedar atorgats 9.311.180,78
euros. Per tant, en total s’ha donat resposta al
50,3% de l’import econòmic sol·licitat i al
63,1% de la superfície d’entre les sol·licituds
que complien amb els requisits. Aquesta xifra
inclou tots els expedients de propietaris parti-
culars que van sol·licitar l’ajut per finques amb
la màxima puntuació segons els criteris de
valoració publicats en la convocatòria en
règim de concurrència competitiva (és a dir,
finques incloses en municipis declarats d’alt
risc d’incendi forestal, finques amb IOF vigent i
propietaris que es presentaven agrupats) i que
presentaven una afectació superior al 25% (és
a dir, que un 25% dels arbres d’aquella superfí-
cie presentaven com a mínim un terç de la
capçada malmesa).

Distribució dels ajuts
Els ajuts s’han distribuït entre 13 comarques
(veure taula 2) de les quals destaquen  el Baix
Empordà, La Selva i l’Alt Empordà per ser les
que van demanar majors superfícies amb més
de mil hectàrees en cada una d’elles. La comar-
ca en què més propietaris van sol·licitar ajut va
ser el Baix Empordà amb 285 propietaris agru-
pats en 8 expedients (més de 35 propietaris per
expedient de mitja). La segona comarca en
nombre de propietaris però amb el major
nombre d’expedients va ser La Selva amb 66
propietaris i 17 expedients (quasi 4 propietaris
per expedient). Destacar les comarques de l’Alt
Empordà i de la Conca de Barberà que amb un
expedient a cada una d’elles han agrupat 62 i
37 propietaris respectivament.

Finalitzat el termini d’execució de les feines
de recuperació del potencial forestal aproxi-
madament un any després de la nevada, s’ha
justificat el 99,5% de l’import de les feines
atorgades. A mitjans d’abril de 2010, dels 9,3
M€ atorgats ja se n’han pagat 3,8 M€ i resten

Josep M. Tusell i
Armengol

Enginyer de Forests 
Responsable de l’Àrea
Tècnica del Consorci
Forestal de Catalunya.

D

Taula 1: Sol·licituds

i atorgament de la

convocatòria. 

(Font: CPF)

“En total s’ha donat
resposta positiva al:
50,3% de l’import
subvencionable;
63,1% de la super-
fície subvenciona-
ble; 6,8% de les
sol·licituds subven-
cionables“

als ajuts extraordinaris per nevades
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Gràfica 1: Distribució per comarques: Imports (en milers

d’€) i superfície. (Font: Elaboració pròpia a partir del CPF)

Taula 2: Distribució dels ajuts per comarques (Font: CPF)

(1): Nombre d’expedients atorgats
(2): Nombre de propietaris de la
comarca
(3): Superfície mitjana per cada
propietari de la comarca
(4): Mitjana dels propietaris per
expedient presentat a la comarca

encara 5,4 M€ corresponents a feines ja declarades com a
realitzades però pendents de visitar i certificar per part dels
tècnics del Centre de la Propietat Forestal, els quals esperen
poder-ho tenir tot certificat a finals del mes de maig-juny
d’enguany.

Per tant, del funcionament d’aquesta ordre extraordinària
per les afectacions de nevades, cal destacar:

1. La celeritat en publicar una convocatòria amb una
important dotació pressupostària que ha satisfet la meitat
de la demanda subvencionable.

2. La celeritat en resoldre les sol·licituds per part del Centre
de la Propietat Forestal.

3. El compliment de terminis pel que fa a la realització de
les feines i d’entrega de les justificacions per part dels pro-
pietaris forestals: un mes després del termini, l’administració
ja disposava de tots els justificants.

4. La celeritat en les visites i certificacions per part dels
tècnics del Centre de la Propietat Forestal: el fet de visitar les
finques amb els tècnics de cada zona i amb els propietaris
forestals i els representants de les empreses de serveis que
han liderat alguns expedients ha permès que un mes després
de la finalització dels terminis ja s’hagi pagat més del 40% i
que amb un mes més es prevegi pagar la resta de l’import
atorgat total.

Finalitzada ja aquesta primera convocatòria en règim

Gràfica 2: Distribució per comarques: Nombre d’expe-

dients i de propietaris. (Font: Elaboració pròpia a partir del CPF)



de concurrència competitiva, cal valorar els criteris de
prioritat aplicats per tenir en compte que:

- Es pot donar el cas que es prioritzin expedients lide-
rats per empreses de serveis (capaces d’aglutinar sol·lici-
tuds de més de 1.000 ha) per davant d’expedients de
propietaris forestals. En aquesta convocatòria s’han ator-
gat ajuts a expedients agrupats per superfícies globals de
menys de 10 ha i per contra s’han deixat sense cofi-
nançament sol·licituds de propietaris individuals amb

més de 200 ha.
Els expedients agrupats requereixen d’un coordinador/repre-

sentant que fa d’interlocutor i facilita la feina a l’admi-
nistració per una major celeritat i eficiència d’aquesta.
Ara bé, cal que en futures convocatòries es pensi en la
figura de la direcció d’obra com a concepte subvencio-
nable per facilitar i promoure que els propietaris puguin
acollir-se a noves línies de cofinançament amb aquests
criteris.
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Taula 3: Distribució per províncies (Font: CPF)

El mateix bosc de la imatge superior després dels treballs.

L’opinió del Centre de la Propietat Forestal

Per Àlex Muñoz, responsable de l’Àrea d’Ajuts del Centre de
la Propietat Forestal.

El fet de dur a terme una gestió forestal conjunta, mitjançant
les agrupacions i/o associacions de propietaris forestals, permet
intervenir en àrees més àmplies, possibilitant una resposta més
eficaç i professionalitzada, mobilitzant i optimitzant els recursos
existents. 

Les associacions permeten establir uns objectius més amplis i
una gestió de les forests a llarg termini emmarcades en unes
línies d’actuació generals, mentre les agrupacions de propietaris
forestals poden ser una bona opció per donar una resposta
immediata i a la vegada més concreta per la gestió d’un espai
forestal determinat, com pot ser la recuperació d’una zona
forestal malmesa pels efectes d’una catàstrofe natural com per
exemple: un gran incendi forestal, una nevada, una ventada, etc.

Des del punt de vista de la realització dels treballs s’ha millo-

rat el percentatge d’execució ja què el fet de presentar-se agru-
pats implica la existència d’un representant o coordinador que
vetlla per la correcta tramitació administrativa dels permisos i
terminis, també amb una agrupació es genera un compromís
entre els seus membres que millora el nivell de les execucions.
En aquest sentit és  en les finques més petites que sinó és de
manera agrupada,  és molt més difícil executar els treballs
forestals degut als costos fixes associats.

Des d’un punt de vista administratiu, el fet de reduir el nom-
bre d’interlocutors ha agilitzat els tràmits i ha permès resoldre la
convocatòria d’una manera més eficaç i eficient. Aquest episodi
malauradament negatiu, en el que una pertorbació natural ha
malmès una part important de les masses forestals del nostre
territori, pot tenir també una lectura positiva en el sentit que ha
sigut generador de sinèrgies i una oportunitat per unir interes-
sos i portar a terme una gestió forestal conjunta de les finques
afectades assolint un nivell de recuperació del potencial forestal
i reducció del risc d’incendi molt satisfactori.

Bosc afectat per la nevada.                      El mateix bosc després dels treballs.

Bosc afectat per la nevada. 



tècnica forestal15
Abril 2011
catalunyaforestal

mb motiu del plantejament sobre la
venda de forests públiques anuncia-
da pel govern conservador britànic,

els mitjans de comunicació s'afanyen a
generar titulars sobre la transposició d'a-
questa mesura a l'Estat espanyol. Es publi-
quen alguns missatges que convindria mati-
sar. 

En primer lloc, com a principi general,
hauríem de tenir en compte totes
les cauteles sobre el mimetisme de
les mesures en el temps i en l'espai
entre nacions i cultures diferents.
Amb aquesta puntualització passo a
comentar algunes de les «píndoles»
sense necessitat de nominar-les per-
què constitueixen llocs comuns
repetits que tantes dificultats gene-
ren per captar la realitat per part de
la societat. A més, no interessa ali-
mentar les tribunes mediàtiques que
aprofiten determinats col·lectius
que viuen de les rendes d'afirma-
cions que mai no van demostrar i
que tan car estem pagant. 

1. «No seria desitjable [la venda
de forests públiques] perquè les
forests són el major patrimoni de
l'Estat». Amb aquesta afirmació es
pretén traslladar la sensació de
riquesa social amb la titularitat de
les forests. 

La riquesa social no és només la
de l'Estat, ni tan sols la pública. La
major part de les forests són priva-
des i aquestes ofereixen béns i ser-
veis públics gratuïts a la societat.
De la resta de forests no privades,
la majoria no són de l'Estat sinó
dels municipis on els veïns tenen
un important paper en les servituds
d'aquests predis. Per tant, lligar les
bondats de les forests a la propietat
estatal és una fal·làcia. Es dedueix,

doncs, que la major part de l'oferta que
generen les forests no depèn de l'Estat i
caldria plantejar-se en termes d'una anàlisi
cost-benefici el paper de l'Estat amb la
propietat de les seves forests, tenint en
compte el que ofereix en relació al cost que
paguem a través dels impostos (principi
d'eficiència) i comparant-lo amb la resta
dels territoris forestals privats o veïnals. És

Forests, 
propietat i oferta de béns i serveis

Francisco Carreño
Sandoval

President de la Asocia-
ción de Propietarios
Forestales de la
Región de Murcia
(PROFOMUR).
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a dir, és una garantia la propietat estatal de
les forests per oferir de manera eficient els
béns i serveis de les forests?; a quin cost
econòmic, social i mediambiental?

2. La venda tindria «un efecte desastrós per
al medi natural i, en general, per a la societat
que es beneficia de les seves externalitats»,
s'afegeix. En termes quantitatius i qualitatius
les externalitats no les generen només les
forests públiques, el seu paper és marginal.
Intentar transmetre que sense la propietat
estatal de les forests s'esgotarien aquestes
externalitats és una falsedat. Actualment es
va imposant la idea, contrària a la ideologia
anterior dominant, que la presència de la
població autòctona és fonamental per asse-
gurar l'oferta adequada de béns naturals.
L'estratègia es dirigeix ara, igual que passa en
altres països des de fa temps, precisament
anglosaxons, cap als convenis o «contractes
territorials i d'explotació» com recullen les
lleis que es van promulgant, perquè la socie-
tat civil sigui la protagonista executora de la
política mediambiental prèviament consen-
suada. Es guanyarà en eficiència i en suport
social a més d'arribar, amb menys recursos, a
una major extensió territorial.

3. S'assenyala: «L'econòmic no és precisa-
ment el major valor d'aquests, sinó que real-
ment són els seus beneficis no tangibles el
més valuós… El seu paper en la regulació del
cicle hidrològic, la qualitat de les aigües, el
tipus d'erosió, el valor com a embornals de
carboni i mitigadors del canvi climàtic, el
valor turístic, recreatiu i tots els altres.
Aquests valors, que la gestió pública garan-
teix a hores d'ara, és molt més complicat
mantenir-los en mans privades per la seva
falta de rendibilitat». 

Realment, és un exercici de confusió curio-
sa. Intentar relacionar les bondats de les
forests amb el tipus de propietat quan
aquesta, l'estatal, és minoritària, i a més afir-
mar que en mans privades és més complicada
la seva tinença perquè no són rendibles és
d'una hipocresia excelsa. O és que potser són

rendibles en mans públiques? O és que l'únic
«ens» al qual se li permet no ser rendible és
l'Estat? Quina cerimònia de la confusió!
Intentem aclarir-ho una mica, que és, en
definitiva, l'objectiu d'aquestes línies. 

En primer lloc s'hauria de partir del con-
cepte de rendibilitat econòmica, social o
mediambiental. En segon lloc, no és cert
plantejar que les forests han d'estar en mans
públiques perquè en les privades no són ren-
dibles, quan tots els ciutadans espanyols
paguem a través dels nostres impostos la
despesa de l'Estat en les forests. Si féssim l'e-
xercici de dividir el conjunt de totes les parti-
des pressupostàries de les diferents adminis-
tracions públiques, de tots els capítols
pressupostaris (personal, compra de béns i
serveis, inversions), entre el nombre d'hectà-
rees gestionades per aquestes administra-
cions, sortiria un quocient que hauríem de
comparar amb els béns i serveis que ofereix i
contrastar-lo al seu torn amb el que es fa en
forests no públiques en relació, també, amb
els mateixos o millors béns i serveis que ofe-
reixen gratuïtament a la societat. Ens podrí-
em plantejar què faríem des de les forests
particulars amb aquest import per hectàrea i
any que paguem entre tots i el que podríem
oferir en quantitat i qualitat amb uns recur-
sos similars que es destinen en les forests
públiques.

4. I l'última perla: «Necessitem unes garan-
ties, si pot ser públiques millor, per continuar
mantenint els beneficis mediambientals que
generen». Tanmateix, els terrenys forestals
estan històricament intervinguts per la Polí-
tica Forestal. Un propietari particular ofereix
les mateixes garanties que l'Estat en la gestió
dels seus terrenys perquè respon a unes nor-
mes d'intervenció i regulació de les diferents
Administracions Públiques. Per què es vol
transmetre que els propietaris particulars són
demoníacs perquè poden fer en els seus
terrenys el que vulguin? Que ho diguin als
qui els ha caigut una figura de protecció
sense previ avís.





La prevenció d’incendis i la
producció intensiva de pinya de pi pinyer

donen el tret de sortida a les
XXVIII JTS Emili Garolera
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anàlisi del Pla de prevenció d’incendis al massís de l’Ar-
denya-Cadiretes va iniciar la XXVIII edició de les JTS
Emili Garolera. I és que transcorreguts gairebé cinc

anys des de la redacció del Pla de prevenció d’incendis d’aquest
massís, la situació de moltes de les seves zones ha millorat subs-
tancialment pel que fa a l’estructura bàsica de la prevenció d’in-
cendis forestals, tot i que, també, s’han fet paleses algunes man-
cances que limiten la màxima potencialitat del Pla. 

Així en van deixar constància Aitor Goñi, enginyer de forests
de l’Àrea de Medi Natural i Biodiversitat dels serveis territorials
del DAAM a Girona, i Edgar Nebot, enginyer de forests i sotsins-
pector del Cos de Bombers i tècnic GRAF de Girona el passat 8
d’abril en el marc de la jornada inaugural de les XXVIII JTS Emili
Garolera.

Tal com van explicar els coordinadors de la jornada, des de la
redacció del Pla (any 2006) s’ha desenvolupat un total de tres
projectes que han modificat la situació del massís pel que fa a
l’estructura bàsica de la prevenció d’incendis forestals, si bé la
seva redacció ha fet que es plantegin, també, nous reptes pel
que fa al manteniment de les actuacions i la millora de certs
aspectes del Pla, com ara la validació, l’anàlisi preliminar i certes
infraestructures proposades. 

Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera aporten, sobre
el terreny, una formació pràctica sobre gestió forestal, que any
rere any és molt ben rebuda pel sector. Enguany, gairebé un

centenar de persones han assistit a les dues primeres jornades. 
Josep Famadas, enginyer tècnic forestal, enginyer agrònom i

degà del Col·legi Oficial d’Enginyer Tècnics Forestals de Catalun-
ya, va ser l’encarregat de coordinar la segona jornada de 2011,
centrada en la producció intensiva de pinya de pi pinyer. En
aquesta ocasió els assistents van tenir l’oportunitat de conèixer
de primera mà una iniciativa particular pionera a Catalunya per
ajudar a incrementar la producció de pinya de pi pinyer. Silvicul-
tors i experts van poder visitar la finca Can Pagès, a l’Alt Empordà,
on per una banda s’ha transformat l’activitat tradicional de con-
reu de secà i bosc de pi blanc en plantacions intensives de pi pin-
yer (des de l’any 2005 fins a l’actualitat s’han reforestat en
aquesta finca un total de 63 hectàrees) i, per l’altra, es porta a
terme la tècnica de l’empelt de pi pinyer des de l’any 2010. 

Vidreres acull l’acte inaugural de les XXVIII
JTS Emili Garolera

El Centre Cívic de Vidreres va acollir el passat 8 d’abril l’acte
inaugural de les XXVIII JTS Emili Garolera. L’acte va comptar
amb la presència de Josep Escorihuela, director general de
Medi Natural i Biodiversitat del DAAM de la Generalitat de
Catalunya; Josep M. de Ribot, president del Centre de la
Propietat Forestal; i Rossend Castelló, president del CFC.

L’

Gairebé un centenar de persones han assistit ja a les dues primeres jornades d’enguany.

Des del 8 d’abril i fins al 3 de juny, el Consorci Forestal de Catalunya celebra una nova edició de les Jornades Tècniques
Silvícoles Emili Garolera. Les trobades, que any rere any reuneixen silvicultors i experts per debatre diversitat d’expe-
riències forestals sobre el terreny, han esdevingut amb el temps un punt de referència per al sector. Gairebé un cen-
tenar de persones han assistit a les dues primeres Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera d’aquesta edició.
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Els Mossos d’Esquadra i diverses entitats agràries, com el Consorci
Forestal de Catalunya, han iniciat una col·laboració per millorar
la seguretat en l’àmbit rural. La col·laboració entre la gent del
territori i les forces de seguretat és essencial per millorar el servei
de les mateixes, i les organitzacions del sector són el millor vincle
per facilitar i fer efectiva aquesta col·laboració. 

Amb aquesta finalitat la Policia de la Generalitat-Mossos d’Es-
quadra inicia una sèrie d’articles dedicats a facilitar consells de
seguretat per prendre mesures que ajudin a prevenir possibles
robatoris a l’entorn rural. Aquestes mesures van adreçades a pro-
tegir masies i altres tipus d’habitatges rurals, magatzems,
instal·lacions agrícoles i instal·lacions ramaderes.

Mesures de prevenció
En primer lloc, cal identificar quins són els punts febles d’allò que
es vol protegir, amb la finalitat de detectar les mesures de segu-
retat més adients. És per això que, per començar cal plantejar-se
una sèrie de qüestions per fer una petita reflexió, com per exemple: 
Disposo de mesures de seguretat actualment?; Són efectives
aquestes mesures?; S’adeqüen a les característiques de l’entorn?;
Tinc contacte amb altres veïns?; Disposo d’alarma?; Tinc caixa de
seguretat?; Tinc assegurança?; Tinc present el telèfon d’emergèn-
cia?; Conec alguna pàgina web on recollir informació actual
sobre consells de seguretat?; En cas de robatori, sé com he d’actuar?

Després de fer-nos aquestes preguntes, la decisió final sobre
quines són les mesures de seguretat a utilitzar, sempre estarà
condicionada a un pressupost econòmic i a les característiques
d’allò que cal protegir, tenint en compte que les mesures es

poden aplicar tant a l’interior, com al perímetre i accessos de la
zona a protegir.

Primers consells genèrics
Davant de la reflexió inicial, cal ser conscient que:
1. L’ús evident i habitual de mesures de seguretat desmotiven el
possible delinqüent i fan que aquest s’ho repensi abans de come-
tre un delicte.
2. Tota mesura que impliqui a l’intrús pèrdua de temps i necessi-
tat d’unes millors eines, significa un augment de la possibilitat de
detecció i resposta.
3. Cal que els propietaris facin comprovacions periòdiques sobre
els sistemes de seguretat instal·lats i el manteniment adequat.
4. Es recomana fer ús de més d’un sistema de seguretat combi-
nat, com per exemple sistemes de videovigilància, portes blinda-
des, reixes a finestres de fàcil accés, sistemes d’alarma, etc.
5. És important no esperar patir un robatori per prendre mesures
de seguretat. Cal, però, adaptar la prevenció al tipus d’habitatge i
instal·lació, i optar per una selecció ponderada dels mitjans o
mesures de seguretat lògiques.

Si malauradament som víctimes o testimonis d’una infracció
penal cal:Mantenir la calma; No tocar res; Avisar immediata-
ment la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, mitjançant
el telèfon d’emergències gratuït 112; Facilitar totes les dades
possibles; Esperar l’arribada dels agents.

La Casa del Bosc, un espai de trobada
Les oficines del Consorci Forestal

de Catalunya i de la Cooperativa
Serveis Forestals a Santa Coloma de
Farners ja tornen a situar-se al
carrer Jacint Verdaguer, número 3, a
la Casa del Bosc. L’edifici, que està
en funcionament des del passat 14
de març, també acull la Fundació
Boscos, el Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya, l’ADF Farners-Argi-
mont-Sils i ARCMED, entre altres
organitzacions vinculades al sector.

La Casa del Bosc, rehabilitada
l’any 2010 per l’estudi d’arquitec-
tura Relleu Associats és el testimoni
viu de més de seixanta anys d’acti-
vitat vinculada al sector agrari i
forestal. La Casa del Bosc és un
espai de trobada obert al sector
forestal català.

Informació facilitada per la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra
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l Consorci Forestal de Catalunya conjuntament amb l’As-
sociació Catalana de Municipis (ACM), el Centre Tecnolò-
gic Forestal de Catalunya (CTFC), la Federació d’Empresaris

Instal·ladors de Catalunya (FERCA) i Qnorm, amb el suport del
SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a
Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010, han
posat en marxa una iniciativa per promoure la implantació de la
biomassa forestal i impulsar-la com una energia alternativa a les
energies convencionals. I, d’aquesta manera, evolucionar cap a un
model de sostenibilitat energètica tot generant llocs de treball. 

La iniciativa es portarà a terme al llarg de tot l’any i consta de
quatre grans accions que es desenvolupen de forma paral·lela. Es
tracta d’elaborar una diagnosi del consum i del potencial d’apro-
fitament energètic; promoure la formació professional i la crea-
ció d’ocupació; impulsar la certificació d’un producte de qualitat;
així com donar a conèixer i divulgar els resultats obtinguts.

Diagnosi, formació, certificació i divulgació
La primera gran acció del projecte INNObiomassa està centrada
en la diagnosi del consum i del potencial d’aprofitament energè-
tic. Tal com explica Roser Mundet, enginyera de Forests del CFC,
aquesta acció contempla tres actuacions: estudiar la disponibili-
tat de biomassa i la demanda energètica en sis àrees pilot (el
Gironès, el Montnegre i Corredor, l’Anoia, el Solsonès, la Noguera,
la Ribera d’Ebre i el Priorat); avaluar energèticament les
instal·lacions municipals d’aquestes àrees pilot i proposar alterna-
tives per introduir la biomassa; i elaborar un pla per identificar
agents i fonts de finançament per al seu desenvolupament.

La biomassa llenyosa és una de les energies alternatives menys
explotades i, conseqüentment, amb menys persones formades.
D’aquí que el projecte INNObiomassa també proposa itineraris de
formació, jornades i assessorament personalitzat a empreses,
entitats o institucions. “INNObiomassa ofereix un programa d’as-
sessorament i un programa de formació amb l’objectiu de facili-
tar les eines bàsiques a tots aquells agents vinculats a la valorit-
zació i a l’ús de la biomassa forestal com a font energètica”,
explica l’enginyera de Forests del CFC. 

Concretament, el programa de formació, proposa un curs espe-
cialitzat de formació per a formadors, jornades formatives dirigi-
des a instal·ladors; jornades teòrico-pràctiques sobre la cadena
del procés d’aprofitament de la biomassa, així com formació
específica sobre oportunitats d’ocupació i millora de l’ocupabili-
tat en el camp de la bioenergia. 

En el marc del projecte INNObiomassa, els promotors de la ini-
ciativa també estan treballant en la definició del sistema de con-
trol i certificació de l’estella i s’està creant un distintiu de qualitat.

E

Acte de presentació de les línies de treball del projecte INNObio-
massa a l’Anoia celebrat el 22 de març de 2011.

El Consell Comarcal del Gironès va acollir el 24 de març l’acte de
presentació de les línies de treball del projecte al Gironès.

Acte de presentació de les línies de treball al Solsonès, celebrat a
Solsona el 13 d’abril de 2011.

Presentació de les línies de treball a les comarques de la Ribera
d’Ebre i el Priorat, a Falset el dia 11 d’abril. 



Potencialitats de la 

biomassa forestal
primària (BFP)
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mb aquest article s'inicia una col·lec-
ció d’instal·lacions en sectors que —
per la seva demanda o característi-

ques—, són indrets on la instal·lació es pot
amortitzar amb un temps relativament breu.
S’ha fet una selecció dels més interessants
tenint en compte diferents sectors i diferents
situacions. De manera que es tractarà l’ús de
la biomassa per a producció de calor per a:

Sector Primari
· El sector de l’aviram (granges de pollastres,
ponedores d’ou fèrtil...)
· El sector porcí (granges de mares, deslleta-
ment...)
· El sector boví (sales de munyir, formatgeries...)
· El sector industrial (tot tipus d’indústria que
necessita calor)

Sector Terciari
· Sector municipal (ajuntament, poliespor-
tius, biblioteques...)
· El sector del turisme (turisme rural, hotels,
hostals, balnearis...)

En aquest article, que enceta la col·lecció,
es tractarà un dels sectors amb més creixe-
ment dins de la utilització de calderes de
biomassa. 

El sector domèstic 
Segons les dades de l’ICAEN (Institut Català
d’Energia) és el sector que més creix, però té
una problemàtica clara: el cost elevat de la
inversió. Perquè una instal·lació domèstica
sigui econòmicament rendible la inversió
inicial s’ha de recuperar en un temps raona-

A

Xavier Piñero 

Enginyer Tècnic Industrial
Cooperativa Serveis
Forestals
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ble, i actualment això només és possible si hi ha
un consum elevat de calefacció o el cost dels
equipaments no és molt elevat. Hi ha una ter-
cera opció, força habitual, si es fa d’autopro-
ductor, és a dir, si l’estella que s’utilitza és del
propi client, qui, o bé té la fusta i la ven per
estellar, o es fa estellar la fusta provinent del
seu bosc (propietari forestal), amb què el cost
és molt reduït (de 15 a 30 €/tona estellada).

Per causa dels diversos condicionants —que
comentarem—, les tipologies d'habitatges on és
més fàcil fer el canvi a biomassa forestal
primària són les següents: 

· Grans domicilis o masies.
· Habitatges amb gran consum de gasoil.
· Habitatges de nova construcció.

Alguns dels elements, molt importants, a
l’hora de valorar l’interès de qualsevol de les
instal·lacions incloses en les categories ante-
riors seran tant la situació climàticament freda
com l’ocupació de l'habitatge (si és l'habitatge
principal, segona residència, etc.)

El canvi a biomassa, si prèviament es tenen
instal·lacions de gas o gasoil, no implica fer una
nova instal·lació de calefacció, ja que s’aprofita
l'existent, de manera que es connecta la nova
caldera a la sortida de l’aigua calenta.

En el cas d’equipaments ja existents s’ha de
tenir en compte l’adequació que caldrà fer i
que pot comportar en alguns casos la realitza-
ció d’obra civil, les interconnexions i l’espai
necessari per al conjunt caldera-sitja. En el cas
de noves instal·lacions, són menys els proble-
mes que poden sorgir, i si bé s’ha de realitzar
una inversió major a l’inici, també s’estalvia el
cost d’una caldera convencional, amb què els
costos són menors i es pot recuperar més aviat
la inversió.

En el sector domèstic es poden oferir des
d’estufes combinades aire-aire i aire-aigua fins
a calderes, passant per llars de foc inseribles,
murals… En aquest cas el pèl·let sol ser el com-
bustible més competitiu pel fet que els ele-
ments de combustió són més econòmics (estu-
fes, llars de foc, calderes) i, majoritàriament, no
cal fer obra perquè no es necessita una sitja tan
gran com en el cas de l’estella. Les biomasses
òptimes per a instal·lacions domèstiques són
molt variables, majoritàriament pèl·let i estella,
tot i que l’ús de troncs també és possible. L’e-

lecció d’una biomassa o d'una altra es farà en
funció de molts paràmetres, com ara els espais
disponibles, la situació geogràfica, la situació
de la caldera.... Però, un factor molt important
és el consum de combustible (consum de calor),
que també determinarà la possible amortitza-
ció. 

Com a referència es pot considerar que el
client es pot estalviar, per cada 1.000 litres de
gasoil que està consumint, entre uns 600-700
€/any en el cas d’estella i uns 400-500 €/any en
el cas del pèl·let. Tot i que s’ha d’estudiar cada
cas en particular, això aporta una dada clara a
l’hora d’amortitzar la instal·lació, i es pot dir
que amb consums inferiors a 3.000 litres/any és
poc interessant fer el canvi cap a un sistema de
calefacció amb biomassa, amb l’excepció de
l’autoproducció de biomassa. En el cas de noves
instal·lacions, tal com s’ha comentat, és dife-
rent, ja que en haver de comprar la caldera,
sent el cost de la caldera de biomassa superior
a les altres, quedarà pendent la diferència,
aquest sobrecost serà el que s’haurà d’amortit-
zar, i la instal·lació complementària (radiadors,
terra radiant, acumulador per aigua calenta
sanitària [ACS]...) és exactament la mateixa per
a un tipus de caldera que per a un altre, amb
què surt més avantatjós en noves instal·lacions
que en substitucions.

Instal·lació esquema clàssic. Il·lustració: MHÀ. Cedida per la coo-
perativa Serveis Forestals.











Introducció
El gènere Platanus, que deriva del grec

platys i significa ample, forma la família
botànica de les platanàcies. 

El plàtan o plataner és un arbre de creixe-
ment ràpid i de fusta fàcil de treballar. El seu
hàbitat més habitual és a prop de rius, rieres
i torrents i es caracteritza per les seves
exigències de llum, calor, textura del sòl i per
la poca tolerància a la vegetació adventícia.
Per tant, direm que prefereix terrenys d’ori-
gen al·luvial lleugers i profunds, amb la capa
freàtica el més a prop possible o amb humi-
tat suficient. 

El plàtan és molt bon arbre monumental i
s’ha utilitzat sovint en plantacions lineals en
passeigs i carreteres. Es va plantar molt a
Catalunya com a substitut del faig per la
similitud de la seva fusta i com a espècie de
creixement ràpid en plantacions regulars en
riberes i zones humides de Girona i de Bar-
celona.

Segons l’Inventari Ecològic i Forestal de
Catalunya, es considera una espècie poc
abundant al territori si es té en compte la
superfície on és present.

La fusta del duramen és bruna, dura i
fibrosa, i s’utilitza en ebenisteria, decoració i
travesses de tren.

Distribució
L’origen d’aquesta espècie és una hibridació
entre el Platanus orientalis i el Plata-

nus occidentalis o americà. Se supo-
sa que aquesta hibridació es va pro-
duir a Espanya al s. XVII. D’aquí el
nom de Platanus hispànica. 

Els plàtans van ser molt propagats
per grecs i romans que van estendre
aquestes espècies per Europa, de la
península Ibèrica a Grècia i fins a
Pèrsia, arribant pel nord fins a les
colònies britàniques, tot passant pel
centre del continent.

Habita de forma natural al Mediterrani
oriental. Es cultiva en gran part de la penín-
sula Ibèrica, més rarament a les zones seques
o de clima fred; tanmateix, podem trobar
Platanus orientalis o Platanus occidentalis, al
sud-est d’Europa, oest d’Àsia, a les regions
de clima moderat d’Amèrica del Nord,
l'Himàlaia, Indoxina i fins i tot al nord de l’I-
ran.

Com a espècie ornamental es pot trobar
per tot arreu, però amb finalitats producti-
ves únicament es troba a la comarca de la
Selva (503 ha), al Gironès (337 ha), al Vallès
Oriental (100 ha) i a la Garrotxa (93 ha),
ocupant una superfície total de 1.301 ha
segons el CREAF. Les bones característiques
de l’espècie, que permeten uns creixements
força alts, que poden superar els 8 m3/ha
any (producció amb volum de fusta amb
escorça), han fet que se'n faci algunes plan-
tacions a França.

També podem trobar el plàtan pseudoes-
pontàniament o per repoblació en torrente-
res amb la triple funció de servir de tallafocs
per la seva baixa inflamabilitat, ajudar a
dominar el matollar que en aquestes zones
humides es desenvolupa sovint amb gran
força i estabilitzar els marges dels rius i de
les rieres. 

Morfologia  
És un arbre caducifoli de la família de les
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Plàtan d’ombra
Platanus hispanica

Sandra Torras i Noguer

Enginyera de Forests.
Cooperativa Serveis
Forestals
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Platanaceae, de port robust, que supera amb
facilitat els 35 m d’alçada.

La copa té forma oval de jove i arrodonida
de més gran, i pot arribar a ésser molt
ampla.

El tronc, que pot ser recte i gruixut, és
fàcil de reconèixer per la seva escorça que es
desprèn en grans plaques de forma irregular,
de tons verds i grisos, deixant entreveure
unes cicatrius de to blanquinós o groguenc.

Les seves branques són obertes, gruixudes i
pesades, amb brots vigorosos, generalment
quadrangulars. Brota molt bé de soca o en
coronar-lo.

Les fulles són alternes, estipulades i pubes-
cents, dividides en 3 a 5 lòbuls dentats. La
base és arrodonida o en forma de cor, que
segueix amb un llarg pecíol fins que s’inse-
reix a la branca.

Les flors són petites i poc vistoses, agrupa-
des les de cada sexe en inflorescències esfè-
riques, capituliformes que pengen en grups
d’1 a 3 peduncles. Cada inflorescència acaba
amb uns plomalls rematats amb un llarg
estil. Floreix a la primavera.

Els fruits són aquenis rodejats de plomall a
la base, per facilitar la seva propagació pel
vent, reunits en glomèruls esfèrics de 2 a 3
centímetres de diàmetre. Aquests glomèruls
són anomenats col·loquialment «boles pica-
pica», ja que poden ser irritants. Els fruits
estan madurs al final de l’estiu. 

Disposa d’un potent sistema radical que
necessita sòls profunds per desenvolupar-se
correctament, la qual cosa li confereix bona
resistència al vent.

Ecologia
El plàtan és una espècie amant de la llum i
de l’aigua, requereix sòls lleugers, frescos,
fèrtils i profunds, vora torrents o riberes i
amb la capa freàtica alta, però lluny d’aigües
estancades. Prefereix espessors baixes i és
força resistent a les gelades. No tolera gaire
bé les zones amb pendents elevats.

En plantacions forestals viu des de la plana
a la mitja muntanya, amb un límit altitudi-
nal que es pot situar entorn els 600-800 m.
L’elecció del terreny és un dels factors fona-
mentals per assegurar l’èxit de la plantació.
Una elecció errònia es pot traduir en grans
mortaldats i en obtencions de fusta de qua-

litat reduïdes que eviten poder destinar-la
als millors usos.

A l’actualitat aquesta espècie ha patit
atacs puntuals de Ceratocystis fimbriata o
xancre del plàtan, la seva principal malaltia.
Els símptomes mes freqüents són l’asseca-
ment de l’escorça i el posterior esquerda-
ment, fins a provocar la mort de l’individu
afectat. Una plaga que afecta aquesta espè-
cie és l’anomenada “tigre del plàtan” (Coryt-

huca ciliata) que li provoca una decoloració
de la fulla, però no li produeix la mort.
Suporta bé les atmosferes contaminades de
les ciutats, per la qual cosa s’ha fet servir
sovint en aquestes com a arbre ornamental. 

Habitualment, es reprodueix per esqueix,
perquè pel seu origen híbrid i encara que
fructifiqui abundantment, les llavors no
acostumen a ésser fèrtils. És una espècie que
brota molt bé de soca, però no d’arrel. La
qualitat de la fusta obtinguda mitjançant els
rebrots satisfà perfectament les necessitats
de la indústria del desenrotllament. A més,
també pot ser utilitzada per a usos menys
valorats com la trituració.

És important transportar el material vege-
tal fins a la zona de plantació en bones con-
dicions, evitar que es trenquin les guies ter-
minals i les gemmes de brotada. L’exposició
perllongada dels plançons al vent i al sol no
és gens recomanable. En cas contrari, un cop
plantats no tenen prou vigor per desenvolu-
par-se i els brots es panseixen.

Silvicultura 
L’aprofitament tradicional consisteix en la
tallada arreu, desbrancant els arbres a la
mateixa zona i trossejant-los segons deman-
da de la indústria a la qual aniran destinats.
Després de la tallada arreu, les soques rebro-
ten amb força i presenten de 15 a 20 rebrots
per soca. En els següents anys s’aniran fent
seleccions de tanys per arribar a deixar un
únic peu. Entre el primer i segon any es dei-
xen de dos a tres rebrots (els que s’han
desenvolupat amb major vigor i rectitud) i
als quatre/cinc anys es deixa un sol peu.

Les restes de tallada es trituren i s’incorpo-
ren al sòl o bé s’apilonen juntament amb les
soques i es cremen per eliminar-les, sense
malmetre les soques que queden al camp.

Tanmateix, les noves plantacions es realit-

Detall de l’escorça.

Detall de la fulla i el fruit.



zen a partir de plançons, i poden arribar a
tenir un èxit del 60% de les plantes.
Aquestes noves plantacions cal fer-les amb
marcs de plantació similars als de les
pollancredes i que normalment estan entre
5x5 m i 7x7 m. La millor època per plantar
és durant els mesos de gener i febrer ja
que interessa que el plançó quedi arrelat
abans de la primavera. Per realitzar la
plantació es pot utilitzar la retroexcavado-
ra o la barrina. Durant els treballs d’aprofi-
tament cal evitar malmetre els arbres
veïns, les soques a rebrotar d’altres espè-
cies i els arbres morts en peu amb interès
per a la diversitat biològica, així com la
vegetació de ribera natural.

Altres treballs recomanats són el pas de
la grada de discs d’una a tres vegades
l’any, ja que la vegetació adventícia pot
arribar a fer molta competència als arbres
sobretot els primers anys. Aquesta actua-
ció, a més de controlar l’estrat herbaci,
també millora la textura i la capacitat de
retenció hídrica del sòl. Cal evitar circular
pels llocs humits i entollats, ja que d’a-
questa manera produiríem una compacta-
ció del sòl molt severa. També es conve-
nient fer podes de formació i
manteniment fins als 6-8 m, eliminant
d’aquesta manera branques debilitades,
trencades o malaltes.

Els torns de tall més comuns són els 25-
30 anys per a arbres de rebrot i els 35-40
per a plantacions noves. Això bé motivat
per l’ús de la fusta que fa la indústria local
en les zones esmentades, que no necessita
grans diàmetres.

Usos
La fusta de plàtan és de color marró clar
bruna o groguenca, dura, de gra fi i
uniforme, semblant a la de faig però
més lleugera i molt resistent. Té
grans radis clarament visibles a les
superfícies que se serren tangen-
cialment. Té tendència a tòrcer el
tronc durant l’assecat. Es considera
una fusta manejable sempre i quan
les eines estiguin ben afilades.

Bona part de la fusta de plàtan es
destina a l’elaboració de taulons per
empreses dedicades a l’embalatge,

la torneria, l' elaboració de joguines, fons
de mobles (com per exemple calaixos) i llu-
mins. 

Es tracta, per tant, d’un mercat força
localitzat i bona part de la fusta catalana
aprofitada de diàmetre petit es destina a
França per a l’elaboració de paper i la de
major diàmetre es porta a València per ela-
borar taulons o per a desenrotllament. La
indústria local pot rebutjar els peus que no
siguin de plantació.

Antigament, a la comarca de la Selva l’ús
principal era la fabricació d’agulles d’es-
tendre roba i d’escuradents. Degut a la
seva bona combustibilitat també s’utilitza
sovint com a llenya en zones on no abunda
l’alzina, o en les quals té certa extensió. 

A banda de la seva utilització industrial,
el plàtan és un magnífic arbre ornamental,
molt emprat com a arbre d’ombra en plan-
tacions lineals de carrers, avingudes i jar-
dins. Cal tenir en compte, per causa del seu
desenvolupament, de situar-lo en zones
espaioses per evitar el possible dany de les
seves arrels. A més, és una espècie que pot
resultar molesta per a les persones amb
algun tipus d’al·lèrgia, sobretot durant l’è-
poca de màxima emergència del fruit, que
es concentra a la primavera. Aquesta con-
centració pot variar segons les condicions
climàtiques. És cap al mes de maig quan es
produeix el vol massiu de les llavors.

Antigament, les seves fulles, flors i fruits
es van utilitzar en la medicina popular,
però actualment han perdut la majoria
dels seus adeptes. S’utilitzava contra els
problemes estomacals, per augmentar la
massa muscular o bé per calmar el dolor de
cremades, berrugues, urticàries i nafres.

Abril de 2011
catalunyaforestal

29 espècies forestals

Bibliografia

GRACIA,C,. dir. Inventari

Ecològic i Forestal  de Catalun-

ya: Centre de Recerca Ecolò-
gica i Aplicacions Forestals
(CREAF), 2004.

CAPÓ,J. i MUNDET, R. Guia de

classificació de la fusta en peu:

Aplicacions i transformacions

de la fusta dels boscos cata-

lans. Consorci Forestal de
Catalunya, 2007.

LÓPEZ, G. Los árboles y arbus-

tos de la Península Ibérica e

Islas Baleares. Madrid. Mundi-
Prensa, 2001.

CIGALAT,E. i SOLER; M.; Guia

de las principales maderas y su

secado. Mundi-Prensa,
Madrid, 2003.



Com elaborar 

un pluviòmetre
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Sovint veiem en diferents mitjans de comuni-
cació els registres de pluja caiguda de les pobla-
cions més pròximes i ens fa la sensació que a
casa nostra ha plogut més o potser menys,
sobretot en cas de tempestes.

Donarem les instruccions per construir 2 plu-
viòmetres casolans de forma diferent, perquè a
partir d’ara tothom pugui saber quan ha plogut
i pugui fer un seguiment de la precipitació
durant tot l’any.

La pluja caiguda es calcula mesurant l’altura
de l’aigua acumulada en un recipient apropiat.
Si aquest recipient té una superfície horitzontal
d’1m2, aleshores l’altura de l’aigua en mil·líme-
tres (mm) és igual al volum de l’aigua recollida
en litres (l/m2). Però un recipient d’1m2 és mas-
sa voluminós per manejar-lo.

1. Disseny i construcció d’un pluviòmetre
equivalent a un Hellman 200
Material que necessitem
- Tub de PVC de 160mm de diàmetre amb
valona per aconseguir el diàmetre desitjat.
- Embut de diàmetre superior als 160mm
- Peça plana de plàstic, PVC... per fer la base del
pluviòmetre.
- Segelladora adhesiva o cola per enganxar
l’embut, l’anell d’unió i la base del pluviòmetre.
- Ampolla de plàstic de refresc de 2 litres.
- Pintura blanca en esprai per pintar el conjunt.
- Abraçadores.
- Una proveta calibrada de fàbrica, on es pot
llegir la precipitació directament en mm o l/m2.

Per construir un pluviòmetre equivalent a un
Hellmann 200, necessitarem un tub de canalit-
zació d’aigües de PVC de 16 cm de diàmetre
exterior (es comercialitzen d’un metre de lon-
gitud). El nostre pluviòmetre té una superfície
d’entrada d’aigua que és 50 vegades més petita
que 1m2 (200cm2). Per conèixer la precipitació

hem de mesurar els litres caiguts i multiplicar
la mesura feta per 50. Per no haver de repetir
aquesta operació cada cop que plou, es fabri-
quen provetes que ja estan calibrades per tal
de fer la lectura directament en l/m2.

Construcció del cos superior
Podreu comprovar que un dels extrems del tub
de PVC s’eixampla fins als 16 cm de diàmetre
interior. Aquesta part serà la boca d’entrada
del pluviòmetre. La boca d’entrada ha de ser de
15,96 cm; per aconseguir-ho pintarem de color
blanc el pluviòmetre i, el gruix de pintura ens
permetrà reduir els 0,04 cm que ens sobren, i
així ja tindrem una superfície pràcticament

igual a 200cm2.
El cos superior

també conté l’em-
but. Buscarem un
embut de plàstic,
de grans dimen-

sions, amb força inclinació (així la pluja no
rebotarà cap enfora) i amb un diàmetre de
forat ben ample (d’aquesta manera no tindrà
problemes per deixar entrar tota l’aigua quan
precipiti intensament i deixar sortir, al mateix
temps l’aire de l’interior del recipient inferior).

Situem l’embut dins del tub de PVC i el mar-
carem arran de la boca amb un retolador per-
manent. El tallarem amb unes tisores 1mm més
avall de la línia marcada amb un diàmetre final
de 16cm, de manera que entri just per la part
superior.

Per calcular la llargada que ha de tenir el cos
superior mesurarem la mida que fa l’embut,
des de la part més ampla fins al punt que
comença el broc prim. A aquesta mida li suma-
rem els 9cm que fa la valona més ampla del
tub de PVC. Per exemple, si l’embut fa 10cm,
tallarem el tub de PVC a una distància de 19cm
des de l’extrem més ample.

Manel Martínez Arjona

La mesura de la quantitat d’aigua que aporten els fenòmens meteorològics (pluja,
rosada, neu, calamarsa...) és una de les informacions més importants que pot obte-
nir un observador meteorològic, juntament amb la temperatura, humitat, velocitat i
direcció del vent. Per aquest motiu, un bon pluviòmetre és un instrument imprescin-
dible en qualsevol estació meteorològica.

La informació aplegada en aquest
article és de Bruna Surinyac Ayats,
obtinguda de la revista digital La
Nostra Méteo [2007]. 
(www.lanostrameteo.com).



Per fer el bisellat
de la boca, de
manera que pugui
dividir les gotes que
cauen just al
damunt, haurem de

llimar tot el gruix de la paret, amb un angle
d’uns 45°, deixant la part superior força afila-
da. La part més prima ha de quedar a l’interior. 

Construcció del cos inferior
El cos inferior contindrà una ampolla buida de
refresc de 2 l de plàstic que servirà de dipòsit de
l’aigua capturada. D’aquesta manera es crea
una càmera d’aire entre el cos inferior (exposat
al sol) i el recipient de plàstic que minimitza la
temperatura de l’aigua i, per tant, la seva evapo-
ració.

Tallarem el tub de PVC del cos inferior una
mida de 35cm de longitud ja que l’ampolla de
refresc fa uns 33cm d’altura.

Amb un dipòsit de 2 l podrem emmagatzemar
fins a 100 l reals de precipitació, ja que la precipi-
tació enregistrada dins del pluviòmetre Hell-
mann 200 és 50 vegades inferior a la real. Si tro-
béssim una ampolla de plàstic més gran -sempre
que pugui cabre al tub de PVC- podríem emma-
gatzemar més capacitat de precipitació.

Com a tapa inferior podem fer servir qualsevol
tros de plàstic o PVC foradat, per poder evacuar
automàticament l’aigua que caigui a l’interior.

Construcció de l’anell d’unió dels dos cossos
Atès que els dos cossos tenen el mateix diàme-
tre, fa falta una peça amb un diàmetre inferior
que serveixi per unir-les.

Farem servir un
tros del mateix tub
de PVC que estren-
yerem i que estarà
encolat en el cos
inferior, per tant,
serà el cos superior

que podrem posar i treure per buidar el dipòsit.
Per calcular la longitud total de l’anell suposa-

rem uns 6cm que serviran per encolar-lo al cos
inferior i uns 8cm que s’introduiran al cos supe-
rior: en total 14cm.

Per estrènyer l’anell de manera que entri a
l’interior dels dos cossos haurem de tallar longi-
tudinalment un tros que faci 2 cm de longitud
de circumferència. Això ens permetrà doblegar-
lo més (donar-li un radi més petit) i fer que entri
a l’interior dels dos cossos.

Cal intentar que aquests dos talls siguin el
més rectes possible. Per aconseguir-ho és millor
no arribar fins al final quan es fa el primer tall.

Així. l’anell encara és sòlid i podrem fer el segon
tall amb facilitat. Comprovarem que aquest
anell entra dins dels dos cossos, i que pràctica-
ment queda tancat.

Muntatge final
1. Cal polir molt bé amb una llima o paper de

vidre tots els costats dels dos cossos i de l’anell,
per treure les rebaves i fer que entrin fàcilment.

2. Encolar l’anell al cos inferior que ha d’entrar
6cm al cos inferior. Per tal què l’anell quedi una
mica més estret, i el cos superior entri i surti
amb facilitat, es pot intercalar entre l’anell i el
cos inferior una làmina molt prima de plàstic (o
un full de paper), que també encolarem al cos
inferior.

3. Encolar la base al cos inferior amb cola de
cianoacrilat (superglue). 

4. Pintar els dos cossos amb esmalt blanc en
esprai. Donem vàries capes fines.

5. Pintar, també, les dues abraçadores que
serviran per fixar el pluviòmetre al suport.

6. Finalment, encolar l’embut al cos superior
amb cola d’impacte o silicona, vigilant que que-
di ben perpendicular.

2. Construcció d’un pluviòmetre amb un got
mesurador i un embut
Ara construirem un altre pluviòmetre. No serà
tant precís com l’anterior, però ens servirà per
conèixer la precipitació caiguda aproximada-
ment.

Simplement col·loquem l’embut dins el got
mesurador de líquids. La boca de l’embut ha de
ser igual o més gran que la boca del got mesu-
rador.

Ara ja només cal instal·lar el pluviòmetre a
l’exterior en un lloc allunyat de parets i obsta-
cles que puguin interferir en la precipitació que
cau quan fa molt vent.

Però, com sabrem la precipitació caiguda?
1. Cal calcular la superfície de la boca de l’em-

but (A= 3,1416 x r2) , calculem el diàmetre i el
dividim per la meitat per conèixer el radi. Per
exemple per un embut de 10 cm de diàmetre, la
seva àrea serà de 78,54 cm2 (3,1416 x 25).

2. Ara ja podrem conèixer la precipitació cai-
guda a partir de l’aigua acumulada al got mesu-
rador realitzant una regla de 3. Per exemple,
imagineu-vos que després d’una tempesta, el
got mesurador recull 150 cm3. Doncs bé, si en
una superfície de 78,54 cm2 han caigut 150
cm3, en 1 m2 (que equivalent a 10.000 cm2)
hauran caigut 19098 cm3 (150 x 10.000 /
78,54), i fent l’equivalència a litres ens
dona 19,09 l/m2 (1 litre o dm3 equivalent a
1000 cm3).
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Refranys
populars
Qui no llaura a l'hivern,
a l'estiu se'n ressent 

Qui a l'hivern sembra un
gra, a l'estiu bé menjarà 

Aigua de març,
pluja als sembrats 

Any de vent, any de faves
Any de pluges, fora brui-
xes

Quan el dia neix,
El fred creix

Pluja per Carnestoltes,
Pasqües bones

Si el gall canta cap al
tard i a mitjanit,
senyal de pluja o boira 
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tari i els valors socials i el seu entorn. L'obra és de Martí
Boada i Arnau Boada i compta amb les il·lustracions
Montserrat Sánchez. 
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Daniel Rangil
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408 pàgines

ISBN: 978-84-613-7595-0 

Més informació: 

serradelmontnegre.blogspot.com

Després d’“Històries i lle-
gendes de l’any vuit”
(2008) i de “Vògits, modo-
lons i desfedors” (2009),
Daniel Rangil publica ara
“Piles i súties”, tercer
volum del Recull de cultu-
ra oral del Montnegre. Res
millor que les explicacions
dels propis protagonistes
per fer-nos conèixer com
era la vida i les mentali-
tats a la serra fins l’extin-
ció sobtada d’aquella
societat ancestral durant la dècada de 1960.

El llibre es divideix en dos blocs. En el primer, Foc, s’a-
pleguen les activitats que es duien a terme al bosc, amb
les explicacions de carboners, rodellers, corbaires, bru-
cataires, peladors de suro, bitllaires, feixinaires i altres
com els paranyers o els qui aprofitaven els recursos
geològics. S’hi fa un repàs al funcionament dels forns
de calç, de rajoleria, de vidre, de pega i a les súties i
forns de carbonet.

El segon bloc, Aire, descriu les característiques d’una
societat, més que rural, bosquerola, sòlidament estructu-
rada gràcies a segles d’experiència. Ens en parlen mes-
tres, curanderes, hostaleres, campaners, ferrers de tall,
mossens, estraperlistes o mestresses de casa. Les etapes
de la vida són descrites des de la infantesa amb les esco-
les rurals, el jovent i els balls de muntanya, el sexe i el
casament, les famílies o la mort i els enterraments a
barra, a bast o amb baiard pels camins de creu.

“Piles i súties” clou una trilogia on s’han transcrit, en
la parla genuïna de 140 informants amb qui l’autor va
conversar al llarg de 18 anys, tots els aspectes i activitats
que configuraven una cultura mil·lenària que desapareix
amb els qui van ser-ne la darrera generació dipositària.

Piles i súties
Recull de cultura oral del Montnegre (III)

Arbres remarcables 
de Catalunya
100 ombres colossals
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El llibre dels camins

ISBN: 978-84-92839-77-3
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Director General de Medi Natural i Biodiversitat

“Pla de Política Forestal: Sí, i amb una revisió dels
objectius de forma que es fixin millor les línies de tre-
ball i tingui una planificació territorial que estableixi
polítiques a desenvolupar per aprofitar tots els recur-
sos que ens ofereixen els terrenys forestals”

Josep 
Escorihuela i Mestre

Nascut l’any 1955 a Canta-
vieja (Terol) és el nou Direc-
tor General de Medi Natural i
Biodiversitat. És Enginyer de
Forests i compta amb una
àmplia i trajectòria profes-
sional vinculada al sector
forestal. Durant vint-i-cinc
anys ha treballat a l’Admi-
nistració i ha dedicat cinc
anys de la seva vida profes-
sional a l’empresa privada
IMPACSA gestionant directa-
ment 50.000 m3 de fusta. En
l’àmbit personal, està casat i
té dues filles. Catalunya
Forestal ha volgut conèixer
de primera mà com afronta
el mandat i quins són els
reptes i les prioritats.

Com a persona amb una àmplia i
dilatada trajectòria professional en
el sector i des de diferents perspec-
tives, quins aspectes l’han marcat
més en l’àmbit forestal?
Els grans incendis forestals que
pateixen i poden patir els nostres
boscos. Quan les condicions són
favorables per a la seva propagació
són els moments més impressionants
que he viscut a la meva carrera pro-
fessional com a gestor forestal. El
soroll que fan els arbres cremant i la
facilitat de propagació del foc cau-
sen tant respecte que quan ho has
viscut es difícil d’oblidar. 
Per contra, i en contrast amb els
grans incendis forestals, la capacitat
de resposta de vegetació si es donen
les condicions mínimament favora-
bles per la germinació de les llavors;
aleshores, la resposta també es
impressionant.

Com veu la incorporació dels bos-
cos i de la Direcció General que
dirigeix al Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural?
Cal recordar que la inclusió de la
direcció del Medi Natural i Biodiver-
sitat  dins del Departament de Medi
Ambient ha estat curta, doncs només
deu anys en temes de natura és un
cicle curt. Per tant, la influència en
aquest sentit no té una importància
destacable.
Si que és cert que les polítiques rela-
cionades amb el medi natural i la
biodiversitat han sofert uns canvis
amb major exigència per la societat
en quant a la gestió de l’ecosistema,
que demanen més variables a tenir
en compte per a la seva gestió, però
cal recordar que els boscos sempre
s'havien aprofitat mitjançant la
màxima de persistència, que és un
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terme que el podríem equiparar a rendiment
sostenible.  

Quins han estat els aspectes que més l’han
sorprès del funcionament de  la Direcció
General que ara dirigeix?
La gestió de la fauna és un factor que m'ha
sorprès. Totes les administracions han legislat
moltíssim, fins i tot, en termes de prohibicions
i s'ha fet molt poc pel què fa a la gestió de les
espècies autòctones, siguin o no protegides i
en perill d'extinció, o bé sobre les espècies
invasores.  Penso que aquest tema és una
assignatura pendent de la Direcció General i
de totes les administracions. Per tant, el repte
és el de ser capaços de gestionar la fauna fent-
la compatible amb l'explotació sostenible dels
recursos naturals. 

Així doncs, quins són els principals reptes i
aspectes a millorar dins de la DGMNB?
El primer seria vertebrar i dinamitzar el sector
forestal perquè en el seu aprofitament soste-
nible sigui viable el seu manteniment davant
de les pertorbacions que poden produir episo-
dis meteorològiques extrems.

En segon lloc, cal assenyalar que a casa nos-
tra, tenim una xarxa d'espais protegits, entre
els quals els parcs naturals, i hem de ser
capaços d'aprofitar totes les seves sinèrgies a
favor del territori. Per tant, aquí hi ha una tas-
ca important de posada en valor de totes les
seves potencialitats que ens ajudin a conservar
els seus valors naturals i fer-los compatibles
amb el seu aprofitament.

Un altre factor és la gestió de la fauna
autòctona sigui protegida o no, i al·lòctona
sigui invasora o no. Cal replantejar la seva ges-
tió respecte a la seva legislació i aquí serà difí-
cil influir perquè hi ha molta legislació bàsica.
Però hauria d'anar més dirigida a la gestió i no
tant a la protecció. A Catalunya, tenim exem-
ples d’espècies que feia uns anys estaven en
perill d'extinció i ara tenim unes poblacions
d’unes dimensions que generen conflictes amb
altres espècies i amb l'aprofitament del seu
hàbitat.

Finalment, en darrer lloc però no menys
important és la recerca sobre la mecanització
dels boscos, sobre la potenciabilitat dels valors
naturals dels espais naturals per fer-los auto-

sostenibles, sobre la gestió dels hàbitats de la
fauna, i sobre qualsevol variable que ens ajudi
al coneixement de la natura.

I quins són els punts forts de l’estructura
actual de la DGMNB? 
Els recursos humans que té la direcció: els tèc-
nics, els administratius i el cos d'Agents Rurals,
els equips de direcció dels parcs... Tots ells són
molt professionals i crec que amb unes direc-
trius correctes d'actuació es podran homoge-
neïtzar criteris que permetran aconseguir els
objectius.

Quan ja han passat els 100 dies de govern,
quines són les prioritats i les principals línies
de treball clarament definides pel seu man-
dat?
Per respondre aquesta qüestió, em remeto a la
resposta de la cinquena pregunta. És necessari
començar a treballar perquè la direcció està
estructurada per gestionar en totes les línies
expressades, i a la vegada són línies que reque-
reixen polítiques transversals perquè totes
estan interrelacionades.

Quines creu que han de ser les prioritats en
l’àmbit del sector en els propers anys?
Fixar les bases per desenvolupar les polítiques
abans dibuixades i, quan sigui possible, incre-
mentar el pressupost per fer les inversions
necessàries i que posin en marxa la potencia-
bilitat d’aquells valors naturals per ens perme-
tran executar-les i aprofitar -les  de forma
auto sostenible. 

I per acabar, punt i seguit o punt i apart al
Pla General de Política Forestal?
Pla de Política Forestal: Sí, i amb una revisió
dels objectius de forma que es fixin millor les
línies de treball i tingui una planificació terri-
torial que estableixi polítiques a desenvolupar
per aprofitar tots els recursos que ens oferei-
xen els terrenys forestals.
Això farà que tinguem uns boscos que estiguin
millor preparats per resistir les pertorbacions
meteorològiques i a la vegada s’obtinguin unes
directius per aconseguir una dinamització del
sector forestal i un aprofitament dels serveis
ambientals que ens permetran millorar la seva
rendibilitat.






