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Benvinguts al setzè número del butlletí Saps que... d’informació 
de les activitats, publicacions i projectes realitzats des del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya. 
 
Us animem a contactar amb nosaltres per ampliar les notícies 
esmentades en aquest butlletí o bé per fer comentaris o 
suggeriments. 
 
Gràcies a tos per la vostra col·laboració! 
 
 
 

 

• Aprovats diferents projectes a la 
convocatòria INTERREG 

• Realització del Course on Sediment 
Transport: Measurement, Modelling 
and Management 

• Lectura de la tesi doctoral de 
Verónica Farreras 
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GRUP D’ECOLOGIA DEL PAISATGE   

 
 S'han iniciats els següents projectes:  

 
Intereg IV Gallipyr, juntament amb institucions de Catalunya, Navarra, el País Basc, França, Andorra i el GEIE Forespir. 
L’objectiu principal d’aquest projecte és crear una xarxa de seguiment dels galliformes de muntanya i la millora de 
l’hàbitat i de les poblacions d’aquestes espècies de forma concertada entre els diferents territoris de banda i banda dels 
Pirineus (contacte: jordi.camprodon@ctfc.cat). 
 
Interreg SUDOE Ricover,  juntament amb institucions de Catalunya, Extremadura i Portugal. L’objectiu principal 
d’aquest projecte és l'elaboració de plans de gestió i recuperació de riberes en l'àmbit ibèric per adequar-les a la 
Directiva Marc de l'Aigua. En el cas català el CTFC conjuntament amb el CERM (Centre d'Estudis dels Rius Maditerranis) 
treballarà  en la definició d'indicadors i la posada en marxa de projectes de restauració del bosc de ribera a la conca 
del Ter (contacte: jordi.camprodon@ctfc.cat). 
 
 
 

 
DARRERS PUBLICACIONS: 
 

VALLECILLO, S.; BROTONS, L. i THUILLIER, W. 2009. Dangers of predicting bird species distributions in response to 
land-cover changes: the role of dynamic processes. Ecological Applications, 19:538-549. 

GIL-TENA, A.; BROTONS, L. i SAURA, S. 2009. Mediterranean forests and forest bird distribution changes in the late 
XXth century in a context of global change. Global Change Biology, 15:474-485. 

HERRANDO, S.; BROTONS, L.; PONS, P.; GUALLAR, S. i SALES, S.. 2009. Postfire forest management and Mediterranean 
birds: the importance of the logging remnants. Biodiversity & Conservation, in press. 

ROURA-PASCUAL, N.; BAS, JM.; THUILLER, W.; HUI, C.; KRUG, RM i BROTONS, L. 2009. From introduction to equilib-
rium: reconstructing the invasive pathways of the Argentine ant in a Mediterranean region. Global Change Biology, in 
press. 

GRUP DE BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ  

 
 Participació en l’acció COST, Post-Fire Forest Management in Southern Europe coordinada des del centre de l’EFI 

pels incendis, PHOENIX. Reunió de llançament del projecte. L’acció cost se centra en la restauració dels terrenys 
cremats, però també en la oportunitat d’establir boscos i paisatges més resistents al foc en les zones afectades. 
L’objectiu principal de l’acció és el desenvolupament i la transferència de recomanacions per a la restauració dels 
terrenys cremats, des del nivell de unitat de gestió fins a l’escala de paisatge (contacte: lluis.brotons@ctfc.cat). 
 
 S’ha iniciat el projecte Programa de seguiment i conservació de la biodiversitat en els espais naturals protegits 

gestionats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Aquest projecte impulsat pel servei de Parcs del DMAH té 
com a objectiu desenvolupar un pla d’accions prioritzat en per cada un dels parcs que gestionen des del servei 
(contacte: lluis.brotonst@ctfc.cat, gerard.bota@ctfc.cat). 
 
 El proper 20 de maig s’organitzen conjuntament amb el Servei de Fauna, flora i animals de companyia del DMAH 

unes jornades informatives sobre el SIG de fauna i flora amenaçada i el projecte CARTOBIO: generació i utilització de la 
informació cartogràfica sobre biodiversitat en gestió i planificació del medi natural. Lloc: sala de formació de la Direcció 
General de Medi Natural, Dr. Roux 80, Barcelona (contacte: lluis.brotons@ctfc.cat). 
 
 
 



 
DARRERES PUBLICACIONS: 
 
 
BONET, J.A.; ARRIAS, J.J. i PEMAN, J. 2009. Un ejemplo de utilización de Pinus helepensis y quercus ilex subsp Ballo-
ta, con tubos invernadero en la restauración de zonas semiáridas. Cuad. Soc. Esp. Cien. For., 28: 131-136. 
 
BONET, J.A.; OLIACH, D.; FISCHER, C.R., OLIVERA, C.; MARTÍNEZ DE ARAGÓN, J. i COLINAS, C. 2009. Cultivation 
methods of the Black Truffle, the most profitable Mediterranean Non-wood Forest Product; A state of the Art Re-
view. In EFI proceedings, nº 57: “Modelling, valuing and managing mediterranean forest ecosystems for non-timber 
goods and Services”. Pp: 57-71. 
 
CASTILLA, A.M.; MARTÍNEZ DE ARAGÓN, J.; HERREL, A. i MOLLER, S. 2009. Eggshell Thickness Variation in Red-
legged Partridge (Alectoris rufa) from Spain. Wilson Journal of Ornithology, 121 (1): 167-170. 
 
CASTILLA, A.M; RERIG, S.; MARTÍNEZ DE ARAGÓN, J. i DHNDT, A. 2008. Developmental stage of failed eggs in the 
red-legged partridge Alectoris rufa. Journal of Ethology.  DOI 10.1007/s10164-008-0125-9. 
 
PALAHÍ, M.; BONET, J.A.; PUKKALA, T.; FISCHER, C.R.; MARTÍNEZ DE ARAGON, J. i COLINAS, C. 2009. Modelling the 

production of wild mushrooms in Scots pine. A: EFI proceedings, nº 27: Modelling, valuing and manging 
mediterranean forest ecosystem for non-timber goods and services. Pp: 29-37. 
 
 
 

ÀREA DE DEFENSA DEL BOSC 
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 A través de la tasca duta a terme pel Servei 

d’Extensió Agrària en Tuburicultura del CTFC, 
mitjançant l’assessorament realitzat als membres de 
l’Associació LIFE de Productors de Bolets i Tòfones, 
ha permès que aquesta primavera s’hagin destinat 
prop de 80 ha al cultiu de la tòfona negra a 
Catalunya, situant-se principalment a les províncies 
de Lleida (68%) i Tarragona (25%) (contacte: daniel.
oliach@ctfc.cat). 
 
 Durant el 7 i 9 de març passat es va realitzar la V 

Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya. Per a més 
informació: http://www.firadeltrumfo.com/. 
 
 L’investigador del Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya, Juan Martínez de Aragón, s’ha 
convertit en el més jove guanyador dels premis Bufet, 
que es lliuren des de fa quatre anys en el marc de la 
V Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya. Amb 
aquest acte, coorganitzat pel Patronat Comarcal de 
Turisme i la Unió de Botiguers i Comerciants a la sala 
de plens del consistori, s’ha volgut reconèixer la seva 
aportació en la projecció de la tòfona a la comarca 
del Solsonès (contacte: mtzda@ctfc.cat). 
 
 Visita de 3 investigadors de la Universitat  de 

Eötvös Loránd de Budapest, Dr. Judit Vikor, Dr. Sára 
Brandt i Dr. Bratek Zoltán,  emmarcada dins del 
programa d'Accions Integrades entre Espanya i 
Hongria amb l'objectiu de reforçar el nostre nivell de 
col·laboració amb països europeus, principalment, de 
nova adhesió a la Unió Europea en el cultiu de 
tòfones (contacte: christine.fischer@ctfc.cat). 

  
 El passat mes de gener un total de 25 persones 

de la província de Lleida realitzen un viatge tècnic 
organitzat pel CTFC a plantacions d’alzina inoculades 
amb tòfona negra, vivers especialitzats en la 
producció de planta micorizada amb tòfona i una 
empresa que comercialitza tòfona fresca i en 
conservera a Sarrión (Terol) (contacte: daniel.
oliach@ctfc.cat). 
 
 
 Treball Pràctic Tutorat presentat per 

Lorena Palacio (2008). Estrategias de muestreo de 
micorrizas para encinas y avellanos jóvenes 
inoculados con Tuber melanosporum Vittad. 
Qualificació: Matrícula d'Honor. 
 
 
 El Ministerio de Educación y Ciencia. Plan 

Nacional de Investigación científica, Desarrollo e 
innovación ha concedit el projecte "Desarrollo de 
nuevos instrumentos de gestión para la integración 
de los recursos micológicos en la planificación 
forestal" amb un finançament de 65.000€. El projecte 
té una duració de 3 anys (contacte: jantonio.
bonet@ctfc.cat). 



 
 En Dani Ventura va assistir amb el suport de la 

Direcció de Transferencia de Tecnologia a la Jornada 
Técnica: La enfermedad del “Marchitamiento de los 
pinos” una amenaza inminente para nuestros pinares 
e industrias forestales que va tenir lloc a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la 
Universidad de Valladolid a Palència el 5 de març de 
2009 (Contacte: dani.ventura@ctfc.es). 
 
 En Jordi Garcia-Pausas ha iniciat aquest mes de 

març, gràcies a una beca BE concedida per l’AGAUR, 
una estada de 5 mesos al Macaulay Land Use 
Research Institute (Aberdeen, Escòcia) per avançar en 
el desenvolupament de la recerca que porta a terme 
dintre del marc de la seva tesi doctoral (Contacte: 
jordi.garcia@ctfc.es). 
 
CONGRESSOS: 
 
CABALLERO-LÓPEZ, B.; BLANCO-MORENO, J.M.; 
PÉREZ, N.; PUJADE-VILLAR, J.; VENTURA, D. i SANS, F. 
X. 2009. Effect of farming management on plant and 
arthropods community in dryland wheat fields. 
Workshop de la European Weed Research Society 
(EWRS): Weeds & Biodiversity Working Group en 
Lleida, Espanya, 12-13 de Març de 2009 (Pòster). 
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GRUP D’ECOLOGIA FUNCIONAL I CANVI GLOBAL 

GRUP D’ECOLOGIA I GESTIÓ DE SISTEMES SILVOPASTORALS 

 
 Estada de l’investigador Francesc Montané al 

grup de recerca del Dr. M Dale a la University of 
Northern British Columbia (Canadà) amb l’objectiu 
d’analitzar els patrons espacials de l’establiment 
d’arbustos en diferents tipus de pastures subalpines 
als Pirineus (Gener-Maig 2009)(contacte: francesc.
montane@ctfc.cat).  
 
 Comença el projecte Trees as drivers of 

silvopastoral system function in the Neotropics. 
SILPAS, finançat pel Norwegian Institute for Nature 
Research (NINA). Projecte coordinat pel NINA i on el 
CTFC participa conjuntament amb el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 
El treball de camp es duu a terme a Nicaragua 
(contacte: pere.casals@ctfc.cat). 
 
 Finalitza el projecte Vulnerabilidad del C edáfico 

al cambio climático y de uso del suelo en ecosistemas 
pastorales: Efectos del cambio en el regimén de 
precipitación en pastos abandonados o quemados. 
VULCA.  (CGL2005-08133-CO3/CLI) finançat pel 
Ministerio de Educación y Ciencia. Coordinat pel 
CTFC i on ha participat la Fundación Centro de 
Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) i la 
Univ. de Valladolid (contacte: pere.casals@ctfc.cat). 
 
 Finalitzat el projecte Proposta de Pla d’Ordenació 

i Gestió de l’Aprofitament silvopastoral del Parc 
Natural Castell de Montesquiu encarregat per la 
Diputació de Barcelona (contacte: marc.taull@ctfc.
cat). 

DARRERES PUBLICACIONS: 
 
CAMARERO, L.; GARCIA-PAUSAS, J. i HUGUET, C. 
2009. A method for upscaling soil parameters for use 
in a dynamic modelling assessment of water quality in 
the Pyrenees. Science of the Total Environment, 407 
(5): 1701-1714. 
 
KLUMPP, A.; ANSEL, W.; KLUMPP, G.; BREUER, J.; 
VERGNE, P.; SANZ, M.J.; RASMUSSEN, S.; RO-
POULSEN, H.; RIBAS, A.; PEÑUELAS, J.; HE, S.; 
GARREC, J.P. i CALATAYUD, V.  2009. Airborne trace 
element pollution in 11 European cities assessed by 
exposure of standardised ryegrass cultures. 
Atmospheric Environment, 43 (2): 329-339. 
 
DE BELLO, F.; BUCHMANN, N.; CASALS, P.; LEPS, J. & 
SEBASTIA, M.T. 2009. Relating plant species and 
functional diversity to community in NE Spain 
pastures. Agriculture, Ecosystems and Environment, 
131 (3-4): 303-307. 

 
 Iniciada la segona fase del projecte 

Caracterització de l’aprofitament silvopastoral a 
Catalunya: seguiment d’explotacions demostratives i 
actuacions silvopastorals, encarregat pel Centre de la 
Propietat Forestal (contacte: marc.taull@ctfc.cat). 
 
 Participació en dues jornades del Pla Anual de 

Transferència de Tecnologia, realitzant les següents 
ponències per part de Marc Taull:  
                Aspectes per a planificar un aprofitament 
silvopastoral, 24 de febrer de 2009. Escola Agrària de 
Manresa  
                Planificació d’’un aprofitament silvopastoral, 
18 de març de 2009. Escola Agrària d’Olius. 
 
 Participació en el màster interuniversitari Gestió 

de Sòls i Aigües impartint el tema Els Sòls en la Gestió 
silvopastoral (25 h) (Contacte: pere.casals@ctfc.cat). 
 
 
 
DARRERES PUBLICACIONS 
 
CASALS, P.; BAIGET, T.; BOTA, G.; CHOCARRO, C.; DE 
BELLO, F.; FANLO, R.; SEBASTIÀ, MT i TAULL, M. 2009. 
Silvopastoral systems in the Northeastern Iberian Pen-
insula. A Multifunctional Perspective. A: Rigueiro-
Rodríguez A, McAdam JH, Mosquera-Losada MR (Eds) 
Agroforestry in Europe: Current Status and Future 
Prospects. Springer-Berlag.  ISBN 978-1-4020-8271-9,  
pp. 161-181. 
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ÀREA DE GESTIÓ SOSTENIBLE 

 
 Renovació de la segona anualitat del projecte PCI 

“Técnicas de producción y gestión de pino piñonero 
(Pinus pinea) para la producción precoz de piña: 
plantaciones injertadas como alternativa para la 
restauración de áreas degradadas y la generación de 
ingresos en comunidades rurales de Túnez” (contacte: 
miriam.pique@ctfc.cat). 
 
 En el marc de la col.laboració continuada amb la 

Diputació de Lleida per dur a terme la gestió forestal a la 
forest “Bon Repós” (Lleida) i la transferencia de resultats, 
s’han iniciat les actuacions silvícoles de millora i de 
prevenció d’incendis, planificades en el projecte 
d’ordenació forestal per a l’anualitat 2008-2009. 
(contacte: pau.vericat@ctfc.cat). 
 
 Estades de pràctiques de Guillem Martí (ECA de 

Santa Coloma de Farners) i Lorenzo Bianco (Universitat 
de Florència, programa Leonardo da Vinci) (contacte: 
miriam.pique@ctfc.cat; jaime.coello@ctfc.cat). 
 
DARRERES PUBLICACIONS: 
 
COLL, L., NAVARRO-CERRILLO, R., VERICAT, P. 2009. 
Forest Vegetation Management in Europe: Spain. A: Wil-
loughby I., Balandier P., Bentsen N.S., McCarthy N. and 
Claridge J. (eds.) Forest vegetation management in Eu-
rope: current practice and future requirements. 131-138. 
COST office, Brussels. 

 En el marc del 
projecte Orientacions 
per a la gestió dels 
boscos de Catalunya- 
ORGEST: Tipificació dels 
boscos de Catalunya, 
finançat pel CPF i amb la 
col·laboració del DMAH, 
s’ha treballat amb els 
G R A F  ( G r u p  d e 
Recolzament i Actuacions Forestals) del DI, en la 
tipificació dels boscos de Catalunya pel que fa a la 
vulnerabilitat al foc de capçades de les estructures 
forestals. Amb aquestes reunions finalitza el bloc de 
recopilació de coneixement expert (contacte: miriam.
pique@ctfc.cat,  teresa.valor@ctfc.cat) 

 

 En el marc del projecte “Introducció de frondoses 
nobles per a la producció de fusta de qualitat: Segona 
fase”, s’han dut a terme 13 plantacions experimentals i 
demostratives de frondoses per a la producció de fusta 
de qualitat i la restauració forestal, distribuïdes per les 
comarques del Solsonès, Bages, Ripollès i Berguedà. En 
total, s’instal·len més de 1300 arbres d’11 espècies 
diferents de frondoses productores de fusta de qualitat 
(contacte: miriam.pique@ctfc.cat; jaime.coello@ctfc.cat.  
 
 
 

 
 Estada de 3 setmanes a la Universitat de Québec a Montréal en el marc de la qual s’ha donat un seminari sobre el 

paper de les interaccions vegetals en la dinàmica del bosc mediterrani en el context de canvi actual (contacte: lluis.
coll@ctfc.cat). 
 
 Participació a la reunió del comitè de seguiment de la tesi doctoral de Noémie Gaudio que va tenir lloc al 

CEMAGREF de Nogent-sur-Vernisson (contacte: lluis.coll@ctfc.cat). 
 
 Continuen les activitats de mostreig en el bosc de Pallerols (Alt Urgell) per avaluar el paper de la llum en el 

creixement i mortalitat dels boscos de pi negre, pi roig i avet en el marc de la tesi doctoral de l’Aitor Améztegui 
(contacte: aitor.ameztegui@ctfc.cat). 
 
 Finalitzat el primer any de seguiment de la dinàmica fenològica de l’alzina i del roure de fulla petita en el marc de 

la xarxa “Dendronet” (contacte: lluis.coll@ctfc.cat). 
 
 En el curs d’aquest hivern s’han elaborat models per avaluar l’efecte de variables dendromètriques en la magnitud 

del dany patit pels boscos de pinàcies de muntanya com a conseqüència de l’acció del vent i la neu (contacte: 
santiago.martin@ctfc.cat). 

GRUP DE FUNCIONAMENT I DINÀMICA DEL BOSC  

 
DARRERS PUBLICACIONS: 

 

MESSIER, C.; COLL, L.; POITRAS-LARIVIÈRE, A.; BÉLANGER, N. iBRISSON, J. 2009. Resource and non-resource root 
competition effects of grasses on trees of different successional status. Journal of Ecology 97: 548-554. 

 

COLL, L.; NAVARRO-CERRILLO, R. i VERICAT, P. 2009. A Review of Forest Vegetation Management Practices. In Spain 
in Forest Vegetation Management Practices in Europe, McCarty N., Willoughby I., Balandier P (Eds). COST editions 

 



ÀREA D’ORDENACIÓ DE FORESTS  
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ÀREA DE PRODUCTES SECUNDARIS DEL BOSC 

 
 Durant els dies 19, 20 i 21 de Gener es va assistir a 

la primera reunió de treball del projecte Interrreg IVc 
COMMONS (Common Land for sustainable 
management) a la ciutat de Bastia (Còrsega) 
(contacte: oscar.garcia@ctfc.cat). 
 
 Finalitza la segona fase del projecte “Planta 

O2” (www.plantaO2.com) promogut per l’empresa 
Boehringer Ingelheim España en la que s’han realitzat 
un total de 31 plantades en tot l’estat espanyol amb la 
participació d’unes 3.000 persones (contacte: oscar.
garcia@ctfc.cat, ester.blanco@ctfc.cat). 
 
 Juntament amb el CERTEC de la UPC, s’inicien els 

treballs de camp del projecte IRVA (Incendi de Restes 
Vegetals d’Aclarida), promogut per la DIBA, amb el 
qual es pretén estudiar les característiques físiques i 
geomètriques del incendi de les restes vegetals 
originades en els tractaments d’aclarida de masses 
regenerades de pi blanc a la província de Barcelona 
(contacte: oscar.garcia@ctfc.cat, sonia.navarro@ctfc.
cat; silvia.busquet@ctfc.cat). 

 
 Finalitza la redacció d’unes Fitxes tècniques de 

coníferes amb interès productiu introduïdes a 
Catalunya, promogudes pel Centre de la Propietat 
Forestal. Les espècies analitzades han estat l’avet 
Douglas (Pseudotsuga menziesii), el pi insigne (Pinus 
Radiata), el cedre de l’Atles (Cedrus atlantica), la 
pinassa de Còrsega (Pinus nigra subsp. laricio var. 
corsicana) i el pinastre de Ligúria (Pinus pinaster var. 
liguriensis) (contacte: oscar.garcia@ctfc.cat). 
 
 Entregat l’informe per a la restauració de l’entorn 

de la Font de la Mina encarregat per l’ajuntament de 
Solsona (contacte: oscar.garcia@ctfc.cat). 
 
 S’inicien, juntament amb l’Àrea de Gestió 

Sostenible, els treballs de camp per  la determinació 
de models de gestió del roure reboll (Quercus 
pyrenaica) a les muntanyes de Prades (contacte: 
oscar.garcia@ctfc.cat, pau.vericat@ctfc.cat ). 
 
 El dia 27 de març es van organitzar unes 

practiques d’ordenació forestal pels alumnes de 
l’ETSEA de la UdL (contacte: oscar.garcia@ctfc.cat, 
meritxell.mor@ctfc.cat).  
 
 Durant els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril es va 

col·laborar, juntament amb l’escola taller, en la 
realització del dia de l’arbre amb els alumnes de les 
escoles del Solsonès (contacte: sonia.navarro@ctfc.cat; 
silvia.busquet@ctfc.cat). 
 
 

 
 
 

 

  
 Participació a la 10a Jornada d’Ocupació i Desenvolupament Rural “La Diversificació de l’Activitat 

Agroalimentària”, realitzada a la Fatarella 3 d’abril de 2008, amb la ponència “La producció de planta aromàtica i 
medicinal” a càrrec d’Eva Moré (Contacte: eva.more@ctfc.cat). 
 
 Creació del Blog Informatiu de Plantes Aromàtiques i Medicinals, http://infopam.wordpress.com, amb l’objectiu de 

difondre l’actualitat al voltant d’aquestes espècies, amb articles, publicacions, vídeos, webs, esdeveniments, etc.  
 
 Posada en marxa del servei d’assessorament  en producció de plantes aromàtiques i medicinals, inclòs dins del 

projecte INTRADER (Innovació i Transferència per al Desenvolupament Rural), adreçat a treballadors de PIMES 
interessats en començar una activitat empresarial amb PAM. http://intrader.ctfc.es/es/asse/53-asse1  
 
 Presentada una sol·licitud dins del programa AVANZA CONTENIDOS DIGITALES, per a crear el portal HERBAM 

(Memòria Mediterrània de l’ús de les Herbes) per a recollir i difondre els usos tradicionals i crear una xarxa web 2.0 que 
aglutini des dels consumidors fins als comerciants passant per l’assessorament de professionals en els àmbits de la 
botànica i la fitoteràpia (contacte: roser.cristobal@ctfc.cat). 
 
 Presentació del projecte “Uso sin abuso: utilización sostenible de los recursos vegetales silvestres como vía para su 

conservación y para el desarrollo económico de zonas de montaña” a l’última convocatòria de “Ayuda a Proyectos 
Medioambientales 2009” de Caja Madrid. 



ÀREA D’HIDROLOGIA I CONSERVACIÓ DE SÒLS 

 
 S’ha realitzat amb gran èxit de participació el Course on Sediment 

Transport: Measurement, Modelling and Management a Solsona del 31 
de març al 2 d’abril d’enguany. El curs s’ha fet amb el patrocini de 
l’Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat 
de Catalunya, i amb el suport de la Universitat de Lleida i l’Agència 
Catalana de l’Aigua, i ha comptat amb la participació de científics de 
prestigi internacional en el camp de la dinàmica fluvial. L'objectiu del 
curs ha sigut l'anàlisi de l'estat de la qüestió i els últims avanços en el 
camp del transport de sediment tant en suspensió com de càrrega de 
fons, posant l’èmfasi en les noves tècniques de mesura, control i registre, 
als models de simulació i a la transferència de coneixement a projectes 
de restauració morfològica de rius degradats per activitats antròpiques. 
El curs va incloure una sortida de camp a la conca experimental de la 
Ribera Salada (Segre).  
 
 
DARRERES PUBLICACIONS: 
 
ESTRANY, J.; GARCIA, C. i BATALLA, R.J. 2009. Groundwater control on the suspended sediment load in the Na Borges 
River, Mallorca (Spain). Geomorphology, 106, 292-303. 
 
VERICAT, D. i BATALLA, R.J. 2008. Assessing Geomorphic Effects of Flushing Flows in Regulated Rivers: the case of the 
Lower River Ebro (northeast Spain). Geophemera, 104, 25-27. 
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ÀREA DE POLÍTICA FORESTAL I DESENVOLUPAMENT RURAL 

 
 Des de l’àrea de Política Forestal i 

Desenvolupament Rural del Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC), amb el suport del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) 
de la Generalitat de Catalunya, s’està millorant i 
actualitzant l’OBSERVATORI FORESTAL CATALÀ 
(www.observatoriforestal.cat). Des del 2006 
l’observatori ha esdevingut un referent de 
comunicació digital del sector forestal a Catalunya. A 
dia d’avui hi ha  més de 1.200 registrats i més de 
8.250 visites. La particularitat d’aquest any és la 
creació del BLOC de l’observatori, http://
observatoriforestalcatala.wordpress.com, que té la 
funció d’informar de notícies actuals del sector 
forestal i permetre la participació a través de 

comentaris dels 
usuaris.  
( c o n t a c t e : 
m o n t s e r r a t .
rodriguez@ctfc.
cat).  

 
 

 
 Des de l’àrea s’està realitzant un estudi de 

viabilitat per a la creació d’una borsa virtual de 
productes forestals que té els objectius d’analitzar 
l’oferta i la demanda potencial de productes forestals, 
així com la viabilitat econòmica, la tipologia de servei, 
el seu funcionament, etc. (contacte: montserrat.
rodriguez@ctfc.cat).  
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ÀREA D’INCENDIS FORESTALS I TERRITORI 

GRUP D’APROFITAMENTS FORESTALS I BIOMASSA  

 Continuació de les accions engegades l’octubre 
de 2008 en el marc del projecte Intrader-CTFC de la 
Fundación Biodiversitat: 

-      Assessorament per a l’aprofitament de la 
biomassa amb finalitats energètiques. 

-      Estudi de les característiques de l’estella 
forestal i bones pràctiques per a la seva 
aplicació energètica. 

Més informació: http://intrader.ctfc.es/ i gafib@ctfc.
cat. 
 
 Des de l’inici del funcionament de la caldera de 

biomassa del CTFC a l’Octubre de 2008, el grup 
GAFIB realitza el control de qualitat de l’estella de 
BFP (biomassa forestal primària) que es consumeix a 
les instal·lacions, garantint que es compleixen els 
paràmetres requerits (Contacte: mireia.codina@ctfc.
cat). 
 
 En el marc d’un conveni amb Acciona, s’inicien 

els treballs d’establiment i control de l’assecatge en 
piles d’estella a Navarra (Contacte: ignacio.
lopez@ctfc.cat). 
 
 En el marc del Contracte Programa de DMAH-

CTFC, s’inicien els primers pasos per a l’estudi de 
viabilitat de l’aprofitament de biomassa forestal a 
Osona (Contacte: armanda.marques@ctfc.cat). 
 
 Inici de la col·laboració de l’equip GAFIB en el 

projecte Innovabosc del Consorci Forestal de 
Catalunya en temes de bioenergia forestal (contacte: 
judit.rodriguez@ctfc.cat). 
 
 

 
 

  S’ha iniciat la redacció d’un Projecte d’Ordenació dels Recursos Forestals pilot per encàrrec del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. Es tracta del primer PORF que es redacta a Catalunya, aplicant la metodologia (Manual 
de redacció dels PORF a Catalunya, CTFC 2008) en la que l’AIFT ja va participar en la seva redacció durant l’any 
2007 (Contacte: eduard.plana@ctfc.cat). 
Es tracta d’un document de planificació a escala territorial, on també el tema dels incendis forestal pren una 
rellevància cabdal, per exemple, amb la identificació dels Terrenys forestals de caràcter estratègic en la prevenció 
dels riscs relacionats amb els incendis forestals. El projecte té una durada de dos anys com a mínim (Contacte: 
eduard.plana@ctfc.cat). 
 

  El Projecte “La gestión forestal sostenible y la prevención de incendios forestales, una oportunidad para el 
desarrollo rural y una mayor eficiencia del sistema de extinción” (Fundación Biodiversidad) entra a la seva fase final 
i durant el més d’abril/maig es preveu l’edició i presentació del Manual per a la gestió del risc a nivell de finca. Per 
més informació: http://www.ctfc.es/fireland (Contacte: eduard.plana@ctfc.cat). 
 

  Per quart any consecutiu hem estat convidats a participar en el en el Curs de Doctorat “Bosc i Societat; La 
planificació de l’ús social de l’espai forestal” (Itinerari Geografia en Ordenació del Territori i Gestió del Medi 
Ambient, Universitat de Girona) amb la sessió Els agents que actuen en l’espai forestal, discursos i comunicació 
(Eduard Plana, i Ester Blanco en la visita de camp) (Contacte: eduard.plana@ctfc.cat). 
 

  L’AIFT també va ser invitada a participar a les Jornada sobre la Iniciativa Guardabosc “Una ramaderia al servei 
del desenvolupament rural, la biodiversitat i el paisatge” a on es va presentar la sessió: Ramaderia i prevenció 
d’incendis també des de l’òptim cost-eficient (E.Plana i Marc Taull). La jornada va ser organitzada per la Fundació 
del Món Rural i Obra Social Caixa Catalunya i es va celebrar a Barcelona el 25 de març (Contacte: eduard.
plana@ctfc.cat). 

 Es duen a terme les entrevistes i consultes per a 
la realització de fitxes d’aprofitament fuster de Pinus 
uncinata, Pinus pinea i Fagus sylvatica, per als 
manuals de gestió de la Diputació de Barcelona 
(Contacte: pere.navarro@ctfc.cat.). 
 
 Participació en la Jornada “Recuperació 

econòmica, social i ambiental dels boscos del Vallès 
Oriental” cel·lebrada a Granollers l’11-III-09 amb la 
presentació “El projecte Enersilva i la instal·lació del 
CTFC”. 
 
 Es presenta en roda de premsa l“Estudi 

d’aprofitament de recursos forestals per aplicacions 
energètiques a les comarques de Lleida” el 18-III-09 
realitzat per l’equip Gafib en el marc de les accions 
pel Pacte Territorial de les Terres de Lleida, amb 
representants del Patronat de Promoció Econòmica i 
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, i el 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Més 
informació: judit.rodriguez@ctfc.cat. 
 
 Finalització el 31-III-09 dels estudis en curs en el 

marc del conveni amb la DGPAiS i l’ACR, incloent 
l’anàlisi de treballs forestals realitzats a la zona de 
Carbasí (Anoia), informe de disponiblitat de la 
biomassa al municipi d’Argençola, i plans d’empresa 
en què s’ha col·laborat per a l’engegada d’activitat a 
Argençola i el Bages. Més informació: gafib@ctfc.cat. 
 
 Entrevista per a la revista intrader sobre com es 

troba el mercat de la biomassa forestal i quins 
beneficis pot aportar a la industria de la fusta. 
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DIRECCIÓ DE FORMACIÓ, QUALITAT I DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 El Telecentre del Solsonès ha realitzat un projecte de promoció del Teletreball que ha consistit en la publicació d'un 

recull d’entrevistes a teletreballadors/es del Solsonès que han exposat la seva experiència laboral. El resultat d’aquestes 
entrevistes ha estat una Guia en format paper i digital. Amb aquesta guia s’ha pretès visibilitzar la feina que fan els 
teletreballadors a les zones rurals i de muntanya, quins recursos fan servir i les dificultats que es troben.  
 
La guia es pot descarregar des de la pàgina web i el bloc del telecentre: http://telecentre.ctfc.es; http://lamemoria.

blogia.com 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

TELECENTRE 

 
    Des de principis de 2009 s’estan implementant les primeres accions del Pla 

              d’Igualtat d’Oportunitats del CTFC (PIO). Cal destacar la creació d’una secció 
              del PIO a la Intranet  amb 3 apartats diferents: 
 

1.    El PIO: Podeu consultar el resum de la diagnosi de gènere, el document íntegre del Pla (objectius, fitxes 
d’acció, temporalització i taula de seguiment) i altres documents amb informació sobre el desenvolupament 
de les accions planificades pel 2009. 

2.    Documentació: Podeu consultar diferents guies i manual relacionats amb la Igualtat d’Oportunitats en l’àmbit 
laboral. 

3.    Manuals d’ús del llenguatge no sexista: Hi ha un manual propi del PIO amb diferents recomanacions sobre 
l’ús del llenguatge no sexista i altres manuals que poden ser d’ajut a l’hora de redactar diferents tipus de 
documents. 

 
Per a més informació: comite.igualtat@ctfc.cat 

 
 
 
 Els dies 31 de març i 1 d’abril va tenir lloc a IPC Groene Ruimte, a Arnhem (Holanda) la 3a reunió per tal de crear 

un sistema de Certificació Europeu Estàndard a nivell de la Motoserra. Actualment no  
existeix a nivell europeu un sistema per valorar les competències de les persones que treballen amb motoserra. Només 
existeix a nivell nacional de Gran Bretanya. Els estàndards d’ensenyament de l’ús de la motoserra són diferents a cada 
país i cada país té la seva pròpia llengua i uns requeriments específics. Els conceptes d’ensenyament i d’avaluació no 
són transferibles d’un país a un altre. Després d’analitzar i comparar els programes d’ensenyament dels països europeus 
participants on no existeix un ensenyament nacional estandaritzat, es vol establir uns estàndards de motoserra 
europeu comuns. Aquests es basaran amb els estàndards de Gran Bretanya, però adaptats a les necessitats de tots el 
països membres (contacte: isabel.rodriguez@ctfc.cat). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



SEU DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ  

 
 Ha estat aprovat el projecte : Impacte sobre els mitjans de vida rural i sobre els serveis ecosistèmics causats per les 

reconversions de l’ús de la terra tropical amb la jatropha (/Jatropha curcas/) i l’Oli de palma (/Elaeis guineensis/) a 
Mèxic i l’India. Programa ERA-ARD, Unió Europea, que es desenvoluparà juntament amb CABI Internacional (UK & 
Switzerland) INIFAP (Mexico), Université de Louvaine (Belgica), UTTHAN (India) (2009-2011) (contacte: david.
solano@ctfc.cat). 
 
 Visita al CTFC de:  

 
                                        Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR) de la Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba, 
                                        (Bolivia) en el marc del segon any del projecte Adaptació de tècniques modernes d'inventari i 
                                       modelització multicriteri per a la gestió forestal sostenible a Cochabamba. 
 
                                        Direcció General de Boscos del Ministeri d'Agricultura y del Ministeri de Medi Ambient del 
                                        Govern de Tunísia, als que varem organitzar una gira per diferents espais i figures de protecció 
                                        de la geografia catalana. 
                                         
                                        Govern de Tunísia per aprofundir en la recerca conjunta de nous projectes y col·laboracions 
 
 A principis d’abril, es va visitar Costa d'Ivori per la implementació del tercer any del projecte Suport als productors 

agroforestals locals en producció sostenible, comercialització i nous mercats, fase 3, i es va aprofitar per reforçar els 
contactes amb la Direcció General, de Producció i Industria Forestal, amb la Delegació de la FAO, amb la Delegació 
de la Unió Europea, i amb el Comité National de Teledetection et Information Geographique, entre d’altres (contacte: 
david.solano@ctfc.cat).  
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DIRECCIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL  

 
 Es posen en marxa els treballs corresponents a la fase II del projecte de Gestió del Quercus pyrenaica a les 

Muntanyes de Prades mitjançant l’agrupació de petits propietaris forestals, finançat pel Departament de Medi Ambient 
i Habitatge. Els treballs d’aquesta fase consisteixen en la realització dels inventaris  i en la posterior rodalització de la 
roureda, prioritzant la intervenció en la zona caracteritzada com a forestal amb presència abundant de roure reboll. 
Aquests treballs seran duts a terme per les Àrees d’Ordenació de Forests i de Gestió Sostenible juntament amb la 
col·laboració de la Seu del CTFC a l’Espluga de Francolí. La informació extreta a partir d’aquests treballs s’utilitzarà en 
l’elaboració d’un Pla de Gestió per aquesta massa. (contacte: montse.garcia@ctfc.cat; oscar.garcia@ctfc.cat; pau.
vericat@ctfc.cat). 

ALTRES NOTÍCIES D’INTERÈS  
 
 
 
 Verónica Farreras, Ivestigadora de l’Àrea d’Economia Forestal, va obtenir el títol de Doctora en Economia Aplicada 

per la Universitat Autònoma de Barcelona, per la tesi Strategic behaviour, recall problem and constructed preferences 
in valuation methods que es va realitzar sota la direcció del Dr. Pere Riera (contacte: veronica.farreras@ctfc.cat). 
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 Nova oferta de cursos online sobre medi ambient i energies renovables al Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya 
 
Els cursos s’emmarquen en el projecte INTRADER destinat a dinamitzar les empreses rurals 
en la gestió ambiental 
 
 
El  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Fons Social Europeu i la Fundación 
Biodiversidad organitzen tres cursos on-line de temàtica medi ambiental, concretament 
sobre auditors forestals, tractament de residus i energies renovables.  
 
Aquests cursos s’emmarquen en el projecte INTRADER (Innovació i Transferència per al 
Desenvolupament Rural), iniciativa del CTFC que s’engloba en el marc d’accions del 
Programa Empleaverde 2007-2013 de la Fundación Biodiversidad.  
 
El programa té com a objectiu dinamitzar i adaptar les empreses agràries o industrials del 
territori rural a les pautes de gestió ambiental i de modernització bàsiques per a ser més 
competitives i sostenibles amb l’entorn. 
 
Els cursos on-line s’inicien el 4 de maig de 2009 i seran gratuïts amb places limitades i estan 
adreçats a treballadors, directius, titulars de PIMES o empreses agràries, autònoms, 
treballadors del sector forestal, agrari i mediambiental.  
 
S’han programat els següents cursos:  

•      Curs de formació teòrica per auditors forestals, 90 h destinat a donar a conèixer les 
tècniques de l'auditoria forestal, conforme a les normes UNE sèrie 162.000 de 
Gestió Forestal Sostenible.  

•      Curs de prevenció, tractament i reutilització de residus, 30 h amb l'objectiu de 
donar a conèixer la problemàtica ambiental que representa la generació de residus 
i tots els sistemes i processos de tractament i gestió dels  mateixos. 

•      Curs d'energia solar tèrmica i fotovoltaica, 30 h que pretén mostrar els beneficis 
ambientals i econòmics de les energies renovables, les potencialitats del sector de 
l'energia solar i tots els requisits legals i tràmits administratius necessaris. 

  

El projecte INTRADER es desenvolupa en cinc comunitats autònomes: Aragó, Catalunya, 
Madrid, Navarra i País Basc. Cofinançat pel Fons Social Europeu i el Centre, el projecte té dos 
socis que col·laboren en algunes de les accions, el Consorci Forestal de Catalunya i el Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida.  
 
Per realitzar els cursos cal formalitzar la preinscripció al web  http://intrader.ctfc.es. 


