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EDITORIAL

Aprofitaments mecanitzats de biomassa forestal.

Planificació forestal d’espècies esporàdiques.

La societat catalana accepta una regulació per la recollida de 
bolets i un pagament finalista cap a la gestió del bosc.

La producció de fusta de qualitat en boscos mixtos: el cas del 
cirerer.

La certificació forestal

Fitxa pràctica. Tallada arreu per faixes en un bosc de pi roig del 
pre-pirineu.

Si treballem junts... El bosc serà viu i ric.

El CPF respon. El/la titular d’una forest pot fer-se ell/a 
mateix/a el planter per repoblar la seva forest ?

ACTUALITAT

ENTREVISTA: Manel Bosch, subdirector general d’Extinció 
d’Incendis i Salvaments durant l’estiu de 1994
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El projecte LIFE+FARMS té 
com a principal tasca la in-
novació i transferència de 

coneixement i tecnologia en el sec-
tor porcí per minimitzar l’impacte 
de l’excés de nutrients (principal-
ment purins) en els sòls. Aquesta 
problemàtica s’aborda de manera 
integral, en les granges mateixes, en 
els camps on s’aplica el fertilitzant 
i en els sòls afectats per l’excés de 
nutrients. En el desenvolupament 
d’aquesta darrera tasca, el Centre 
de la Propietat Forestal coordina 
la implementació de dos sistemes 
agroforestals, és a dir, combinacions 
de produccions agrícoles i fusteres 
en el mateix terreny, per determinar 
la seva capacitat per filtrar i extreure 
l’excés de nutrients del sòl i així re-
duir l’impacte de la gestió agrícola 
en els cursos d’aigua més propers.

A través del Centre Tecnològic Fo-
restal de Catalunya i amb el suport 
de l’enginyeria Vigué Subirà, SCP, 
s’han localitzat dues finques, inclo-
ses en àrees vulnerables a nitrats, a 
Puig-reig (Berguedà) i a Viladrau 
(Osona), amb característiques ade-
quades per a la producció de fron-
doses per a fusta de qualitat en sis-
temes agroforestals.

Les espècies arbòries escollides per a la plantació, implementada el març 
de 2014, han estat noguera híbrida MJ209xRa i freixe de fulla gran, com-
binades amb les produccions agrícoles ja existents: cereal (rotació de blat i 
ordi) a Puig-reig i farratge a Viladrau. La distància entre fileres d’arbres s’ha 
definit d’acord amb la maquinària agrícola emprada, la qual cosa ha resultat 
en 18 i 11 metres, respectivament. En tots dos sistemes s’ha emprat el mateix 
disseny experimental, amb 5 tractaments agroforestals (diferents combina-
cions de les dues espècies arbòries, i plantades en dos marcs de plantació 
diferents) i un testimoni agrícola.

En total, s’han plantat a cada experiència tres fileres de 90 arbres cadascuna. 
Per reduir la competència herbàcia, s’ha instal·lat a cada arbre un jaç protec-
tor (mulch) de plàstic de 100 x 125 cm i, en el cas dels freixes, un protector 
de 120 cm amb aspre de castanyer, per evitar els danys causats per la fauna.

Les tasques de manteniment, seguiment i monitoratge durant aquest 2014 
consisteixen en la poda de guiatge (al juliol) i la revisió de l’estat dels protec-
tors, i també en el seguiment de la supervivència i creixement dels arbres. 
A partir de l’any 2015, s’iniciarà el monitoratge del sòl, amb l’anàlisi de la 
concentració de nitrats i d’amoni a diferents profunditats i distàncies de les 
línies.

http://www.futuragrari.cat/

Implementació de dos sistemes agroforestals 
a les comarques del Berguedà i Osona
(LIFE12 ENV/ES/000647. Explotacions agràries per 
al futur: innovació per a la gestió sostenible de la 
fertilització des de la granja fins al sòl)

Plantació de noguera i freixe a la zona de la Molina (Puig-Reig).

Plantació de frondoses seguint les feixes d’un camp de 
conreu a la finca La Vila (Viladrau).




