
Organitza

Aula de Silvicultura Mediterrània de Barce-lona
de la Institució Catalana d’Estudis Agraris
(ICEA), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Lloc

Sala Prat de la Riba, seu de l’Institut d’Estudis
Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

Objectius

La comesa principal del Fòrum Forestal de
Barcelona és la de col·laborar en la millora i el
progres del sector forestal i de la gestió dels
boscos.

La trobada s’ordena a traves de taules rodones
que intenten articular amb fluïdesa les  connexio-
ns i relacions entre la  indústria, els productors
de fusta, les empreses d’aprofitaments, la uni-
versitat i els tècnics especialitzats, tant privats
com de les administracions públiques. L’entorn
és idoni per establir sinergies, relacions comer-
cials i intercanvi de visions. També, per formar-
se una idea de l’evolució del sector.

El Fòrum va néixer l’any 2013, organitzat per la
Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), una
associació independent i sense afany de lucre
que es filial del Institut d’Estudis Catalans. Des
de l’any 2015 es  celebra en el marc de la
Setmana de la Fusta de Catalunya promoguda
per el Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars
de Barcelona.

En les quatre edicions anteriors hi han fet inter-
vencions programades més de 30 empreses o
entitats d’un ampli ventall del sector forestal,
que va des de l’explotació forestal, industria de
fusta, suro, paper o cartró, transport, propietat
privada i pública, aprofitaments no fustaners,...

Contingut

La cinquena edició del Fòrum Forestal de Bar-
celona es centrarà en la gestió dels boscos de
pi blanc.

El pi blanc ocupa aproximadament 300.000 ha
a Catalunya i arriba a unes 440.000 ha si consi-
derem les masses mixtes amb alzina. Molts
d’aquests espais han estat aforestats després
de l’abandonament de cultius de vinya, oliver,
ametllers, cereal,... A més, també coincideixen
en gran mesura amb àmbits urbanitzats propers
a la costa o a ciutats i pobles importants.

El pi blanc, d’una banda per les característiques
altament inflamables, i d’altra banda com a
conseqüència de trobar-se en entorns amb una
important activitat humana, es troba liderant el
ranking de superfície forestal cremada pels
incendis forestals des dels anys 80. De totes
maneres, gracies a la seva elevada capacitat
de regeneració, el pi blanc continua “heroicament
“ present en aquests espais, excepte a on la
recurrència d’incendis ho impedeix.

Tot i la baixa o nul·la tradició silvícola, els boscos
de pi blanc han jugat un paper preponderant en
la conservació del sol i del patrimoni natural i en



la promoció d’activitats de caire lúdic o social.
En tot cas, l’aglomerat, el paper o la demanda
de palets, han  anat col·locant en major o menor
mesura la fusta de pi blanc al mercat. A més, la
biomassa està guanyant protagonisme, i cada
cop són majors els aprofitaments destinats a les
tèrmiques i calderes de biomassa.

La qüestió és si aquests aprofitaments de fusta
de pi blanc poden fer-se d’acord amb una
dinàmica recol·lectiva (estoc de fusta en el
territori), o be haurien de seguir un model de
gestió encaminat a promoure estructures més

estables davant de pertorbacions, canvi climàtic
i a la producció de fusta de millor qualitat. A
banda, amb suport públic o no, la planificació
individual i/o conjunta haurien de tenir en compte
una visió territorial enfocada a la prevenció
d’incendis, conservació i/o productivitat? I els
boscos de pi blanc, poden introduir altres pro-
ductes no fustaners realment d’interès en el
mercat?

Totes aquestes qüestions s’intentaran debatre
durant la cinquena edició del Forum Forestal
de Barcelona.

INSCRIPCIÓ

5è FÒRUM FORESTAL DE BARCELONA (25 d’octubre de 2017)

                 Socis ICEA           No socis ICEA

Assistència al Fòrum*                           10 €                   15 €

*Inclou la documentació, la pausa (cafè) i aperitiu

Les places són limitades a 75 persones, i es cobriran per ordre d’inscripcions.

Per formalitzar la inscripció accediu a la pàgina:
http://www.iec .cat/jornades /fores tal2017.as p



PROGRAMA

Acreditacions

 Presentació. Josep Maria Vives, President de la Institució
 Catalana d’Estudis Agraris (ICEA).

 El pi blanc:
 Peça clau del territori forestal català

Primera part: Realitat del pi blanc a Catalunya.
El paper del Pi blanc davant les perspectives de canvi climàtic:
àmbit de distribució i evolució davant de pertorbacions. Josep Maria
Espelta - CREAF.

Propietat, models silvícoles, planificació i cobertura de riscos
en finques amb pi blanc. Teresa Cervera - CPF.

Impacte dels incendis forestals en els boscos de pi blanc i
línies de planificació associativa orientada a la prevenció i
extinció d’incendis: Jordi Tarradas - Diputació de Barcelona
/ Asier Larrañaga - GRAF.

Col·loqui.

Pausa Cafè.

Segona part:
Perspectives econòmiques del pi blanc a Catalunya

Explotació i comercialització de la fusta de pi blanc per
biomassa i altres usos. Lluis Buscail - Bioforestal Buscail

La fusta del pi blanc per a la construcció i altres aplicacions
amb valor afegit: Jordi Gené - INCAFUST.

Recursos no fustaners dels boscos de Pi blanc: Jose Antonio
Bonet - UdL.

Visió econòmica general de la silvicultura i sector del pi blanc.
Joaquim Perramon - Societat Catalana d’Economia.

Col·loqui

Cloenda.

Bufet - Networking.

9.10-9.25 h

09.25-09.30 h

9.30-9.45 h

9.45-10 h

10.00-10.30 h

10.30-11.00 h

11.00-11.30 h

11.30-11.45 h

11.45-12.00 h

12.00-12.15 h

12.15-12.30 h

12.30-13.00 h

13.00-13.15 h

13.15 h



La Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) es plau
en convidar-vos al 5è Forum Forestal de Barcelona, que te
previst cel·lebrar-se el 25 d’octubre d’enguany i en en el
marc de la Setmana de la Fusta de Catalunya, promoguda
per el Gremi de la Fusta i Moble.

En aquesta convocatòria, es debatrà sobre el Pi blanc.


