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DESTAQUEM 
 

 

 

  
 
EL CTFC S’ADHEREIX A LA INICIATIVA CHARTER DE LA DIVERSITAT, EN 
PRO A PROMOURE LA INCLUSIÓ DE LA DIVERSITAT I LA NO DISCRIMI-
NACIÓ LABORAL   
 

 
 

 
NOUS CURSOS, ADREÇATS PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES EN 
SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ, AL CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE 
CATALUNYA 
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ÀREA DE GESTIÓ  FORESTAL SOSTENIBLE 

 
 

 Ampliació de la xarxa de plantacions experimentals-demostratives de frondoses produc-
tores de fusta de qualitat:  
 
• Establiment d’un sistema agroforestal (3 ha) de cereal amb noguera híbrida i freixe de 
fulla petita a Prats de Rei (Anoia). Projecte finançat pel Centre de la Propietat Forestal. 
• Establiment d’un sistema mixt (1,5 ha) de noguera i pollancre a Tordera (Maresme). 
Projecte Interreg Poctefa PIRINOBLE. 
• Establiment d’un assaig d’adaptació d’espècies, mitjançant la instal·lació de 8 plantaci-
ons, cadascuna de les quals amb un total de 72 arbres de 12 espècies, a les comarques de: 
Ripollès, Osona, Garrotxa, Alt Empordà, Gironès, Selva, Maresme i Vallès Oriental. Projecte 

Interreg Poctefa PIRINOBLE.  
 
En total, s’han plantat més de 1100 arbres. En les tasques han participat Guillem Martí, Eduard Mauri, Violette Desombre, 
Sònia Navarro, Sílvia Busquet i Jaime Coello (contacte: jaime.coello@ctfc.es, miriam.pique@ctfc.cat). 
 
 S’inicia un estudi amb la Diputació de Barcelona per avaluar la qualitat de la fusta de cirerer al parc del Montnegre-

Corredor. Es seleccionen i caracteritzen una mostra de 44 cirerers, la fusta dels quals serà analitzada per determinar el seu 
potencial com a fusta de qualitat, en la indústria de fullola (contacte: jaime.coelllo@ctfc.es, miriam.pique@ctfc.cat) 
 
 Estem treballant conjuntament amb altres àrees del CTFC en el projecte “Con sabor a bosque”. El projecte pretén fer una 

fotografia de la situació actual dels productes forestals no fusters a Catalunya, analitzant el mercat actual i potencial, quantifi-
cant la producció i comercialització, i definint altres funcions ecològiques i socioeconòmiques, amb l’objectiu de dinamitzar el 
sector. En concret, des de l’AGS es treballa en dos d’aquests productes: la mel i el pinyó (contacte: berta.obon@ctfc.cat, 
pau.veritcat@ctfc.cat, miriam.pique@ctfc.cat). 
 
 Incorporació a l’area de Violette Desombre, que durant 6 mesos realitzarà la seva estada pràctica en el marc del Màster 

Professional de Biodiversitat de la Universitat de Toulouse (contacte: violette.desombre@ctfc.es). 

ÀREA D’INCENDIS FORESTALS I TERRITORI 

 
 
 Ha finalitzat dins el Programa de Gestió Forestal Sostenible de la Diputació de Lleida l’edició del manual La gestió del risc 

d’incendis forestals des dels municipis i les administracions locals (properament disponible a la web). Amb aquest és el tercer 
material divulgatiu que s’elaborarà adaptat als destinataris després del manual per a periodistes (2007, Fundación Biodiversi-
dad) i propietaris (2009, Fundación Biodiversidad) (contacte: jordi.brull@ctfc.cat). 
 
 A punt de finalitzar la primera fase (Descripció) de la prova pilot del Projecte d’Ordenació dels Recursos Forestals de les 

comarques centrals per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Durant la resta d’aquest any es continuarà 
treballant en la segona fase (Diagnosi i Planificació) (contacte: miriam.aznar@ctfc.cat). 
 
 Durant el primer trimestre de 2010 s’ha assistit a diversos mitjans de comunicació, arrel de la “represa” de l’incendi d’Horta 

de St. Joan (TV3, Catalunya Radio, El Periódico, etc.). Destaquem la publicació de la carta d’opinió “El foc i la gestió de la infor-
mació” (E.Plana, El Periódico 22/01/10) (més informació: assu.planas@ctfc.cat). 
 
 Convidats al Workshop on the Assessment of Forest Fire Risk and Innovative Strategies for Fire Prevention  (Rhodes, Grè-

cia, 4-7/05/10) organitzat per la UCECE/FAO i altres institucions, per oferir la ponència Integration of fire risk in land use plan-
ning and forest management Tools in Catalonia (NW Spain). Aquesta és una bona oportunitat per donar a conèixer la tasca 
realitzada des de l’àrea durant aquests anys i que es veu reflectida actualment en els instruments de política forestal com el Pla 
general, o els PORF (contacte: eduard.plana@ctfc.cat). 
 
 S’han incorporat a l’equip dos estudiants de pràctiques de l’UB i l’UdL. Realitzen els seus projectes finals de carrera sobre; 

l’anàlisi de l’impacte dels incendis sobre el desenvolupament rural (donant continuïtat als treballs fets a l’àrea el 1999 i 2003 a 
la zona afectada per l’incendi de la Catalunya central de 1998) i; l’evolució del tractament informatiu sobre els incendis fores-
tals (contacte: eduard.plana@ctfc.cat). 
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 S’ha presentat el projecte d’Ordenació Agrohidrològi-

ca de les conques del marge dret de la Noguera Pallaresa 
al Pallars Jussà, encarregat 
per Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, i que té 
com a finalitat identificar i 
prioritzar les actuacions de 
restauració hidrológico-
forestal que s’han de portar a 
terme en les conques incloses 
dins de l’àmbit del projecte. 

(contacte: meritxell.mor@ctfc.cat ) 
 
 
 
 
 S’ha col·laborat amb l’Àrea de Gestió Sostenible en el 

treball de camp del projecte "Interreg Pirinoble" 
 

 
 

 
 

 
 

ÀREA D’ORDENACIÓ DE FORESTS  

  
 
 S’està duent a terme la redacció del Projecte 

d’Ordenació del Comú de Veïns de Josa del Cadí, localit-
zat al terme municipals de Josa i Tuixén, a la comarca de 
l’Alt Urgell (contacte: meritxell.mor@ctfc.cat ). 

 
 

 
 
 Entre febrer i març 

s’ha celebrat la Festa de 
l’arbre al Solsonès, amb la 
participació dels nens de 
primer cicle de les escoles 
Setelsis i Arrels de Solso-
na, i tots els nens de 
l’escola Vall de Lord, de 
Sant Llorenç de Morunys. 
Aquest any s’ha fet a Gui-
xers, i s’ha repoblat amb 
pi roig, alzina i roure una antiga explotació minera a cel 
obert de l’empresa Knauf. Han col·laborat els agents rurals 
de la comarca (contacte: silvia.busquet@ctfc.cat, so-
nia.navarro@ctfc.cat). 

 

ÀREA DE PRODUCTES SECUNDARIS DEL BOSC 

  
 

 Edició de la Guia para la producción sostenible de 
palntas aromàticas y medicinales, elaborada dins del pro-
jecte INTRADER des de l’octubre de 2008 fins a l'abril de 
2010, de la qual han estat beneficiaris 200 treballadors de 
Pimes i autònoms del sector forestal, agrícola i mediambi-
ental, d'Aragó, Catalunya, Madrid, Navarra i País Basc. El 
projecte INTRADER s'ha desenvolupat pel Centre Tecnolò-
gic Forestal de Catalunya en el marc del Programa Emplea 
Verde de la Fundación Biodiversidad i ha comptat amb el 
cofinançament del Fons Social Europeu i el Centre Tecno-
lògic Forestal de Catalunya (més informació: 
http://intrader.ctfc.es). 

 

 
 
 Per Sant Jordi, i dins del marc del Projecte 

“Experimentació amb plantes medicinals al Principat 
d’Andorra”, s’ha presentat el llibre Receptes amb plantes 
aromàtiques i medicinals 
d’Andorra.  El llibre, editat pel 
propi CTFC, és un recull de re-
ceptes tradicionals aportades 
per la gent i s’ha realitzat com 
una acció de divulgació del pro-
jecte.  L’acte,  va tenir lloc a la 
Casa Rull de Sispony, i s’han 
lliurat els premis als guanyadors 
del concurs de receptes que han 
participat en l’elaboració del llibre (contacte:  Marisa Luna, 
pagesos@andorra.ad) 

 

  
 
 El passat dissabte 10 d’abril va començar un curs de 

plantes medicinals al local social de 
Freixinet.  El curs, organitzat pel CTFC 
a petició de l’Ajuntament de Riner, 
consta de  2 sessions teòriques: Les 
plantes aromàtiques i medicinals al 
Solsonès i Les plantes aromàtiques i 
medicinals a casa que van impartir 
Roser Melero i Mónica Fanlo. Aques-
tes sessions es complementen amb un 
taller pràctic d’elaboració cremes i 
xarops amb plantes aromàtiques i 

medicinals (contacte: laura.pujantell@ctfc.cat). 
 
 
 
 
 Participació de l'Eva Moré a la Jornada I Encuentro 

Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales: Or-
ganización del Sector en España, organitzar par l'Asociaci-
ón Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Me-
dicinales (ANIPAM):  que tindrà lloc al Centro Tecnológico 
Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX) a Bada-
joz, el 22 i 23 d'abril de 2010.   S’exposaran les línies estra-
tègiques en plantes aromàtiques i medicinals del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya i les accions que s’estan 
duent a terme (més informació: http://www.ctaex.com). 
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ÀREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I  TELEDETECCIÓ 

 
 
 
 Magda Pla nova cap de l’Àrea des del gener 2010.  

 
 S’ha presentat l’informe anual de càlcul d’“Índex de vegetació a partir d’imatges NOAA per a l’any 2009” per el Servei 

d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals (SARPIF) del Departament de Medi Ambient i Habitatge. La informació generada 
és útil per al càlcul del mapa de risc d’incendi diari que realitza el SARPIF (contacte: odile.koua@ctfc.es;  fermi.garriga@ctfc.cat) 
 
 S’ha finalitzat el treball “Anàlisi de dades cartogràfiques i tractament d’imatges satèl·lit per a la prevenció del risc d’incendi 

forestal. Càlcul de l’índex de risc d’ignició“ en el marc dels treballs realitzats per a la Diputació de Lleida, en el programa de Gestió 
forestal sostenible pel 2009. El treball s’ha realitzat a partir d’imatges NOAA es calcula el risc d’ignició per a la Província de Lleida 
comparant l’estat de la vegetació actual amb un la mitjana històrica (contacte: magda.pla@ctfc.cat i odile.koua@ctfc.es) 
 
 Finalitzat el Navegador de Cartografia del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida http://

asistemes.ctfc.es/promeco/ (contacte: fermi.garriga@ctfc.cat). 
 
 Magda Pla va assistir a la Jornada tècnica sobre Teledetecció i Incendis organitzat pel grup d’Incendis de l’Associació espa-

nyola de Teledetecció el 17 de març  de 2010 a Saragossa (contacte: magda.pla@ctfc.cat). 

ÀREA DE DEFENSA DEL BOSC 

 
 

  Des de l’ADF s’ha implantat una parcel·la pilot per determinar la viabilitat del conreu de la tòfona d’estiu i la tòfona negra en 
l’àmbit del nou reg del Canal Segarra-Garrigues. La parcel·la té una superfície de 2 ha, està situada a la comarca de la Segarra i 
s’ha implantat en el marc d’un conveni establert amb la Diputació de Lleida. 
 
 El passat mes de febrer es van obtenir les primeres tòfones de conreu a la comarca de les Garrigues. En aquesta comarca hi 

ha un total de 30 ha destinades a aquest conreu. 
 
 Un grup de truficultors francesos del Departament de l’Aude visiten, de la mà dels tècnics del CTFC, una explotació tofonera 

de l’Alt Urgell. 
 
 Participació en la taula de treball del Canal Segarra-Garrigues per donar a conèixer les possibilitats del conreu de la tòfona 

d’estiu i la tòfona negra, en el marc de la jornada Present i futur de l'agricultura i ramaderia de Catalunya celebrada a la Llotja 
de Lleida el passat 25 de març de 2010. 
 
 Aquesta primavera s’han destinat un total de 45 noves ha al conreu de la tòfona negra a Catalunya mitjançant el suport 

tècnic del Servei d’Extensió Agrària del CTFC. A la província de Lleida s’han implantat un total de 30 ha amb el suport de la Di-
putació de Lleida. 
 
 La revista francesa PYRÉNÉES dóna a conèixer la tòfona catalana, la seva utilització en els nostres restaurants i la tasca duta 

a terme pel CTFC en l’àmbit del seu conreu en la seva darrera publicació, en l’article “L’art de cultiver le dimant noir”. 

 
 
 Dins el marc del projecte Interreg SUDOE Micosylva entre els dies 9-12 de febrer es van 

celebrar la tercera trobada Internacional Científico-Tècnica i les terceres Jornades Tècniques 
Internacionals. Durant aquests dies, gestors, tècnics, investigadors, propietaris, estudiants han 
pogut conèixer i profunditzar els objectius del projecte, promoure a Europa una gestió forestal 
multifuncional i sostenible que integri i valoritzi les funcions ecològiques i socioeconòmiques 
dels fongs silvestres comestibles. També s’han pogut conèixer els dos dispositius micosilvícoles 
instal·lats a les pinedes de Pinus pinaster  del PNIN de Poblet i a alzineres antigues productores 
de tòfones de la forest patrimonial de Sant Marc, a la Baronia de Rialb, dispositius que han 
estat creats i senyalitzats convenientment per donar a conèixer els treballs que s’han desenvo-
lupat en el marc del projecte Micosylva. 
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GRUP D’APROFITAMENTS FORESTALS I BIOMASSA  

ÀREA DE POLÍTICA FORESTAL I GOVERNANÇA AMBIENTAL 

 
 
 Els dies 25 i 26 va tenir lloc a Barcelona la reunió inaugural del projecte SURF-

Nature del Programa Interreg IV C. El CTFC és un dels 14 socis del projecte, que 
inclou a administracions públiques locals, regionals i nacionals que treballen en 
l’àmbit de la biodiversitat, la conservació i la defensa del patrimoni natural en paï-
sos com ara Àustria, Romania, Bulgària, el Regne Unit,  Polònia, Itàlia, la República 
Txeca o Grècia. El projecte, que té una durada prevista de 3 anys,  té com a objec-
tius principals recollir bones pràctiques en diferents regions europees, proposar 
millores i sensibilitzar sobre les oportunitats que ofereixen els fons europeus en la 
gestió de la biodiversitat.  
 

GRUP DE BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ 

 
 
 Finalització en el marc del Projecte Intrader i dins 

l'estudi de les característiques de l'estella forestal i bo-
nes pràctiques per a la seva aplicació energètica. Els 
resultats es podran consultar a la pàgina del grup o la 
del projecte Intrader (contacte: ignacio.lopez@ctfc.cat; 
mireia.codina@ctfc.cat). 
 
 El passat mes de febrer es van lliurar els resultats de 

l'estudi realitzat a Navarra i contractat per Acciona 
Energía. L'estudi va consistir en l'estudi de l'evolució de 
piles d'estella sota diferents condicions d'emmagatze-
matge de cara a assolir els requeriments de qualitat per 
al seu ús final com energia (contacte: igna-
cio.lopez@ctfc.cat; mireia.codina@ctfc.cat). 
 
 Finalització del projecte Estudi bàsic d'aplicacions 

energètiques a la Vall d'Aran a partir del consum de 
matèria primera forestal. Amb aquest projecte s'han 
calculat el potencial productiu de la Vall així com l'es-
tructura de la demanda d'energia a partir de biomassa. 
Es va donar suport a les experiències pilot dutes a ter-
me pel Conselh Generau de cara a l'optimització de la 
cadena de valor (contacte: ignacio.lopez@ctfc.cat; mire-
ia.codina@ctfc.cat). 
 
 Lliurament del cas d’estudi de Catalunya, referent al 

projecte Procurement for the market supply of wood 
and other forest products from areas with fragmented 
forest-ownership structures (contacte: ju-
dit.rodriguez@ctfc.cat; pere.navarro@ctfc.cat)  

 
 Projecte Interreg SUDOE Ricover. Durant l'hivern 2009-2010 s'han realizat els projectes de restauració del bosc de 

ribera en quatre finques pilot del riu Ter a Osona. Aquestes finques tenien acords de custòdia fluvial signats entre els 
propietaris, el CTFC i el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM). L'objectiu dels acords és la millora de la vegetació 
de ribera com a hàbitat i paisatge. Els treballs han consistit en el tractament de la vegetació al·lòctona, tallades de millora, 
regulació de la càrrega ramadera i plantació d'espècies llenyoses autòctones de viver i de producció pròpia per mitjà 
d'esqueix. Els treballs els ha realitzat una brigada de set operaris forestals contractats pel projecte. Aquesta primavera es 
portarà a terme el seguiment dels indicadors d'estat ecològic i de biodiversitat (contacte: jordi.camprodon@ctfc.cat; da-
vid.guixe@ctfc.cat). 
 

 
 
Trobades/ Jornades/ Grups de treball 
 
 
 
 
 Com finançaré el meu projecte? "La tasca del CTFC 

des del punt de vista d’assessorament empresarial en 
activitats d’energies renovables i biomassa". Vic el 4 de 
març de 2010 (contacte: ignacio.lopez@ctfc.cat). 
 
 Participació en el Grup de treball sobre química ver-

da. Col·legi d’Enginyers Industrials. Barcelona 8 Febrer de 
2010 (contacte: pere.navarro@ctfc.cat). 
 
 Assistència a la reunió intercomarcal per la Catalunya 

Central orientada a la dinamització del sector de la bio-
massa. Consorci del Lluçanès (contacte: de-
nis.boglio@ctfc.cat; ignacio.lopez@ctfc.cat). 
 
 Primera trobada en el marc de l'acció COST FP 0902 

"Development and harmonisation of new operational 
research and assessment procedures for sustainable fo-
rest biomass supply". Wildau (Berlin) (contacte: igna-
cio.lopez@ctfc.cat). 
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GRUP DE FUNCIONAMENT I DINÀMICA DEL BOSC 

 
 
DARRERES PUBLICACIONS: 
 
 
HERRANDO, S.; BROTONS, L.; GUALLART, S. i QUESADA, J. 2010. Assessing regional variation in conservation value using fine-
grained bird atlas. Biodiversity & Conservation, DOI 10.1007/s10531-009-9741-0. 
 
 
LEGENDRE, P.; DE CÀCERES, M. i BORCARD, D. 2010. Community surveys through space and time: testing the space–time interac-
tion in the absence of replication. Ecology, 91:262–272. 
 
HERRANDO, S.; LLIMONA,  BROTONS, LL. i QUESADA, J. 2010. A new exotic bird in Europe: recent Spreads and potencial range of 
Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea in Catalonia (northeast Iberial Peninsula). Bird Study (2010) iFirtst, 1-10. 
 
GIL-TENA, A.; BROTONS, LL. i SAURA, S. 2010. Effects of forest landscape change and management on the range expansion of for-
est bird species in the Mediterranean region. Forest Ecology and Management 259 (2010), 1338-1346.  
 
HORTAL, ROURA-PASCUALl, et al. 2010. Understanding (insect) species distributions across spatial scales. Ecography 33:51-53. 

GRUP D’ECOLOGIA DEL PAISATGE 

 
 
DARRERES PUBLICACIONS: 
 
MOLA-YUDEGO, B. i GONZALEZ-OLABARRIA, J.R. 2010. Mapping the expansion and distribution of willow plantations for bioe-
nergy in Sweden: lessons to be learned about the spread of energy crops. Biomass and Bioenergy, 34 (4), 442 – 448. 
 

 

 S’han realitzat els primers treballs de reconeixement de les teixedes de la Serra de Llaberia, amb la intenció de realitzar una 
primera valoració de les poblacions i de buscar zones aptes per a l’establiment de les parcel·les d’experimentació, en el marc del 
projecte: “Estudio de las poblaciones de tejo en la sierra de Llaberia. Directrices para la conservación, gestión y análisis de su evolu-
ción.” finançat per la Fundación Biodiversidad (contacte: lluis.coll@ctfc.cat) 

 
 S’han realitzat els treballs de camp per a la validació de les tipologies estructurals de les masses de pi negre del Pirineu oriental 

en el marc del projecte Interreg UNCI’PLUS (contacte: santiago.martin@ctfc.cat).  
 
 En el marc de les XXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, el grup col·labora en l’organització de la jornada “Les tipo-

logies silvícoles com a eina per a la gestió i la planificació dels boscos de pi negre” que tindrà lloc el proper  4 de juny. 
 

 José Ramón González Olabarria realitza una estància de 4 mesos en la Universitat de l’Est de Finlàndia (Itä-Suomen Yliopisto), 
en el marc del programa de mobilitat per a investigadors “José Castillejo”, finançat pel MICINN. 

 
 S’està duent a terme un estudi sobre l'expansió del pi negre al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, on es 

pretén analitzar la possible influència dels canvis d’usos sobre les dinàmiques d'expansió d'aquesta espècie en el seu límit de distri-
bució (contacte: aitor.ameztegui@ctfc.cat). 
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  Sophie Akpéné, estudiant de doctorat de la Uni-

versitat de Lomé a Togo, ens torna a visitar amb una 
estada de 3 mesos, de març a juny de 2010. Col·labora 
amb nosaltres i amb la Universitat de Lleida dintre del 
marc dels projectes CLIMAFRICA i FLUXPYR (contacte: 
asophy09@yahoo.fr). 
 
 Recentment s’ha incorporat al nostre laboratori 

en Jonathan Sanchez, estudiant de màster de la Uni-
versité Paul Sabatier (Toulouse, France). Realitza una 
estada de pràctiques de 6 mesos, des del febrer al 
juliol de 2010, treballant en la espacialització del car-
boni en els ecosistemes agropastorals del Pirineu, fent 
servir tècniques de SIG així com models empírics i de 
processos (contacte: jonathan.sanchez@ctfc.es). 
 
 De nou amb nosaltres des del febrer, Sara Santos 

Oliveira.  S’ha incorporat al nostre laboratori per realit-
zar tasques de suport de laboratori i de camp dels 
diversos projectes actualment encetats en el nostre 
grup (contacte: sara.santos@ctfc.es). 
 
 Rosa Llurba ha tornat d’una estància d’uns dies 

(del 21 al 30 de març) a Irlanda per trobar-se amb el 
seu co-director de tesi, John Conolly (University Colle-
ge Dublin), i avançar diversos aspectes de la seva tesi 
doctoral (contacte: rosa.llurba@ctfc.es). 
 
 

 
CONGRESSOS:  
 
SEBASTIÀ, M.T.; HERMAN, D.; SAN EMETERIO, L.; RIBAS, A.; LLURBA, R.; VENTURA, D.; CANALS, R.M. i FIRESTONE, M.K. 
Disentangling soil processes in two management experiments in grassland in the Pyrenees. Stable isotopes and biogeoc-
hemical cycles in terrestrial ecosystems Conference, Monte Verità (Suïssa), del 21 al 26 de Març de 2010 (Pòster). 
 
SEBASTIÀ, M.T.  Biodiversitat, canvi climàtic i béns i serveis dels ecosistemes agro-pastorals. Seminaris de Biodiversitat. Canvi 
climàtic i biodiversitat. Departament de Medi Ambient i Habitatge en commemoració de l’Any Internacional de la Diversitat 
Biològica 2010. Barcelona, 15 d’abril de 2010 (CO). 
 
 
DARRERES PUBLICACIONS: 
 
PAILLET, Y.; BERGÉS, L.; HJÄLTÉN, J.; ÓDOR, P.; AVON, C.; BERNHARDT-RÖMERMANN, M.; BIJLSMA, R.-J.; DE BRUYN, L.; 
FUHR, M.; GRANDIN, U.; KANKA, R.; LUNDIN, L.; LUQUE, S.; MAGURA, T.; MATESANZ, S.; MÉSZÁROS, I.; SEBASTIÀ, M.-T.; 
SCHMIDT, W.; STANDOVÁR, T.; TÓTHMÉRÉSZ, B.; UOTILA, A.; VALLADARES, F.; VELLAK, K. i VIRTANEN R. 2010. Biodiver-
sity Differences between Managed and Unmanaged Forests: Meta-Analysis of Species Richness in Europe. Conservation 
Biology, 24(1): 101–112. 
 
SEBASTIÀ, M.-T.; HERMAN, D.; SAN EMETERIO, L.; RIBAS, A.; LLURBA, R.; VENTURA, D.; CANALS, R.M. i FIRESTONE, M.K. 
2010. Disentangling soil processes in grassland in two experiments on management in the Pyrenees. Stable isotopes and 
biogeochemical cycles in terrestrial ecosystems Conference, Monte Verità (Suïssa), 21-26 de Març de 2010. Llibre de re-
sums: 76. 
 
YUS RAMOS, R.; COELLO GARCÍA, P.; VENTURA PÉREZ, D.; BENSUSAN, K. i PÉREZ, CH. 2009. Ciclo biológico de Bruchidius 
siliquastri Delobel, 2007 (Coleoptera: Bruchidae) en Cercis siliquastrum L. Primera cita para España peninsular. Boletín Soci-
edad Entomológica Aragonesa, 45: 349-356. 
 
 

GRUP D’ECOLOGIA FUNCIONAL I CANVI GLOBAL 

 
 
 
 El 22 de gener de 2010 es va realitzar a Madrid 

un workshop de la Action COST 639: “Greenhouse-
gas budget of soils under changing climate and land 
use” amb l’assistència de Maria Teresa Sebastià 
(contacte: teresa.sebastia@ctfc.es). 
 
 El passat 16 de març va tenir lloc a Madrid una 

reunió dels investigadors implicats en el Mòdul de 
treball 3 “Impacte del Canvi Climàtic en la distribució 
de les espècies”del projecte MONTES (CONSOLIDER 
INGENIO 2010) per discutir objectius, estratègies i 
metodologies. Va comptar amb l’assistència dels nos-
tres companys Maria Teresa Sebastià i Fabrice Gouri-
veau (contacte: teresa.sebastia@ctfc.es; fabri-
ce.gouriveau@ctfc.es). 
 
  El següent article ha obtingut el premi dels edi-

tors de la revista Journal of Vegetation Science de la 
International Association for Vegetation Science 
(IAVS) al millor treball publicat al 2009: 
DE BELLO, F.; THUILLER, W.; LEPŠ, J.; CHOLER, Ph.; 
CLÉMENT, J.C.; MACEK, P.; SEBASTIÀ, M.T. & LAVO-
REL, S. 2009. Partitioning of functional diversity re-
veals the scale and extent of trait convergence and 
divergence. Journal of Vegetation Science, 20 (3): 
475-486. Editors' Award 2009 to an outstanding pa-
per published by the journal. http://
www3.interscience.wiley.com/journal/121642345/
home/News.html (contacte: teresa.sebastia@ctfc.es). 
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GRUP D’ECOLOGIA I GESTIÓ DE SISTEMES SILVOPASTORALS 

 
 
 
PUBLICACIONS:  
 
ROVIRA, P. i ROVIRA, R. 2010. Mathematical description of litter decomposition: Towards a generalised exponential approach. 
Geoderma 155, 329-343. 
 
ROVIRA, P.; JORBA, M. i ROMANYÀ, J. 2010. Active and passive organic matter fractions in Mediterranean forest soils. Biology 
and Fertility of Soils 46, 355-369. 
 

MONTANÉ, F.; CASALSl, P.; TAULL, M.; LAMBERTT, B. i DALE, MRT. 2009. Spatial patterns of shrub cover after different fire dis-
turbances in the Pyrenees. Annals of Forest Science 66: Art612. 
 

 
 Començament del projecte CRONOCARB, finançat 

pel Ministerio de Ciencia e Innovación, i dedicat a l’estudi 
del segrestament de carboni als sòls, com a resultat de la 
reforestació de sòls agrícoles abandonats (contacte: pe-
re.rovira@ctfc.cat). 
 
 
 Iniciat el projecte del VII programa marc: Greenhou-

se gas management in European land use systems. 
GHG-Europe. FP7-ENV-2009-1. finançat per la Comisión 
Europea. Duració fins a 2013 (contacte: pe-
re.casals@ctfc.cat). 

 
 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). 

 
 Iniciat el projecte Diagnosi de l’efecte del pasturatge 

sobre el sotabosc al PNIN de Poblet, encarregat pel Pa-
ratge Natural d’Interès Nacional de Poblet (contacte: 
marc.taull@ctfc.cat). 
 
 Tercer any del projecte d’investigació que es duu a 

terme a Nicaragua : Trees as drivers of silvopastoral sys-
tem function in the Neotropics. SILPAS, finançat pel Nor-
wegian Institute for Nature Research (NINA) i amb la 
col.laboració del Centro Agronómico Tropical de Investi-
gación y Enseñanza CATIE. 

 
 Finalització del projecte d’investigació Reforestación 

natural en el dominio de Pinus uncinata y cambios en la 
diversidad del piso subalpino en el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Parques Naciona-
les. Ministerio de Medio Ambiente), coordinat pel Dr. 
Josep M. Ninot de la Universitat de Barcelona (contacte: 
pere.casals@ctfc.cat). 

 
 Finalitzat l’estudi Inventari de elements vegetals de 

les àrees ZEPA i zones adjacents del regadiu Segarra-
Garrigues. Realitzat amb la col·laboració de A. I. Rios del 
CTFC, J.A. Conesa i J. Pedrol de la Universitat de Lleida i 
L. Sáez de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(contacte: pere.casals@ctfc.cat). 
 
 Finalitzat el projecte Estudi Viabilitat econòmica de 

les explotacions agràries en les àrees ZEPA, treball  coor-
dinat pel Departament d’Economia Aplicada de l’UAB. 
(contacte: marc.taull@ctfc.cat). 

 
 Defensa de la Tesis Doctoral:  Invasió de pastures de 

muntanya per bàlec (Cytisus balansae ssp europaeus): 
patrons espacials i efectes sobre el segrest de carboni. 
Duta a terme per en Francesc Montané i dirigida per en 
Pere Casals. La tesis va ser presentada a la Universitat de 
Barcelona. 12/02/2010. 
 
 Defensa del projecte de master de postgrau: El efec-

to de cuatro especies arboreas en sistemas silvopastori-
les, sobre las características del suelo en Matiguás y Muy 
Muy, Nicaragua. Duta a terme per Johanna E. Romero 
Murcia al Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza. CATIE i codirigida per en Pere Casals.  
5/3/2010. 
 
 Projecte final de carrera: Guarets de la ZEPA Secans 

de la Noguera: Estructura i composició de la vegetació i 
proposta de gestió mitjançant pastura. Duta a terme per 
Eva Muelas Lupien sota la direcció de Pere Casals i Rosa-
rio Fanlo. Escola de Enginyers forestals. Universitat de 
Lleida. 20/09/2009. 

 
 Participació en el Curs de Gestió Forestal Sostenible 

Com gestionar un bosc afectat per una pertorbació?,  
organitzat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, 
realitzant una sessió teòrica amb el títol Activitat ramade-
ra en masses forestals (contacte: marc.taull@ctfc.cat). 
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TELECENTRE 

El passat 15 de març, a les instal·lacions Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, edifici del 
Seminari, es va realitzar una trobada entre els  Seniors del Telecentre i altres Seniors de Solso-
na per participar en un projecte turístic sobre Solsona vista pels més grans. 

Durant la sessió amb cafè es va recollir informació amb fotos i vídeos que es digitalitzarà mit-
jançant una aplicació (runmap) per tal de que es pugui pujar a Internet i estigui a l’abast de 
tothom afavorint el turisme antropològic. 

A la trobada, que va ser gravada en vídeo,  van participar 9 seniors que van gaudir dels records d’una ciutat tant emblemàti-
ca  i cultural com és Solsona.  

Més informació: paloma.hernandez@ctfc.cat) 

 
 

FORMACIÓ 
 
Els cursos, subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, començaran a l’abril  
 
Des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), es presenta una oferta formativa estructurada en plans formatius. 
Cada pla formatiu engloba diferents accions formatives d’una mateixa temàtica, de manera que l’alumne interessat/da a 
participar, pugui escollir el curs que més s’adequa als seus coneixements i a les seves necessitats.    
En total, s’ofereixen onze cursos, en temàtiques forestals, d’informació i comunicació, de cures auxiliars i d’assistència social, 
que es duran a terme d’abril a desembre. 
 
La relació dels cursos és:  
Treballador/a forestal (340h) 
Introducció a l’anglès (2 cursos de 80h cadascun d’ells)  
Fonètica i expressions angleses (2 cursos de 120h cadascun d’ells)  
Processadors de textos, fulls de càlcul i iniciació a Internet (60h) 
Bases de dades i presentacions gràfiques (40h) 
Auxiliar d’infermeria en geriatria (300h) 
Atenció especialitzada en malalts d’alzehimer (250) 
Monitor d’educació ambiental (2 cursos, un a Solsona i un a Lleida de 300h) 
Més informació al CTFC 973 48 17 52, o a través de l’adreça formacio@ctfc.cat  

DIRECCIÓ DE FORMACIÓ, QUALITAT I DESENVOLUPAMENT LOCAL 

DESENVOLUPAMENT RURAL, QUALITAT I MEDI AMBIENT 
 
 
 Des del Grup de Treball de Desenvolupament Rural, Qualitat i Medi Ambient, estem coordinant el  projecte pilot anome-

nat “Espais naturals, espais versàtils. ZEPAs en territoris deprimits: noves oportunitats de desenvolupament”. En aquest tre-
ball es tracten sis Espais Naturals Protegits; quatre corresponents a unitats paisatgístiques de secà de caràcter estèpic i dues a 
unitats paisatgístiques de muntanya de zona interior. Es realitza una diagnosi de cada espai en concret, s’estudien els factors 
dinamitzadors de cada zona tenint en compte els recursos econòmics, turístics i naturals que ofereix cada espai i es descri-
uen propostes per tal d’aconseguir que aquests Espais Naturals Protegits puguin ser un escenari pel desenvolupament eco-
nòmic, cultural i social en el binomi conservació-desenvolupament (contacte: anna.bodet@ctfc.cat). 
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 El passat 24 de novembre de 2009 va tenir lloc a la 

seu del CTFC la “II Jornada de Transferència de Resultats” 
dels projectes 2009 
encarregats pel Cen-
tre de la Propietat 
Forestal i el Departa-
ment de Medi Ambi-
ent i Habitatge al 
CTFC en el marc de 
l’Addenda 2009-
Contracte Programa. 
 
 
 La Direcció de TT participa en la Sessió “Outdoor” a 

Ripoll “Brain Storming i Projectes Col.laboratius”. Jornada 
organitzada per l’ACT de la qual el CTFC n’és membre 
actiu 

DIRECCIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 

DIRECCIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

 
 Finalitza el projecte: Suport als productors agrofores-

tals locals en la producció sostenible, comercialització i 
nous mercats amb les cooperatives de Guepaouo, de Tie-
bissou i de Gagnoa, Costa d’Ivori (contacte: da-
vid.solano@ctfc.es). 

 
 

 S’inicien els següents projectes:  
 
Adaptació de tècniques modernes d’inventari i modelitza-
ció multicriteri per la gestió forestal sostenible a Cocha-
bamba, Bolívia (3a fase), amb ESFOR i finançat per 
l’AECID-Programa PCI. (contacte: david.solano@ctfc.es). 
 
Tècniques de producció i gestió de pi pinyoner (Pinus 
pinea) per a la producció precoç de pinya: plantacions 
empeltades com a alternativa per a la restauració d’àrees 
degradades i la generació d’ingressos en comunitats ru-
rals de Tunísia (3a fase), amb INRGREF-IRTA i finançat per 
l’AECID-Programa PCI. (contacte: miriam.pique@ctfc.cat). 
 
Aprofitament sostenible de la Tara, per la generació i di-
versificació de rendes en el medi rural Bolivià (2a fase), 
amb AIICA i BASFOR i finançat pel ACC10/ACCD. 
(contacte: iria.soto@ctfc.es). 
 
REDD Nicaragua: Reforç de les capacitats i formació en 
tècniques de quantificació de crèdits de carboni i la seva 
comercialització a organitzacions empresarials comunitàri-
es indígenes de la Región Autónoma Atlántica de Nicara-
gua (RAAN), amb COOPSIPBAA i finançat per ACC10/
ACCD. (contacte: evelyn.chaves@ctfc.es). 

 

 
 
 Visita al CTFC de:  Sr. Nabil Assaf del Ministeri de Medi 

Ambient del Líban, Sr. Joseph Sawma Awad i Sra. Patricia 
Sfeir de YMCA-Líban i Sr. Zuheir Shater de la Universitat de 
Tishreen, Síria. 
 
 
 Preparació del Congrés Internacional de Pagament 

per Serveis Ambientals, amb el suport de la Red Iberoame-
ricana de Pago por Servicios Ambientales (REDIPASA), el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generali-
tat de Catalunya i el Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí que tindrà lloc al CTFC del 5 al 7 d’octubre del 
2010 (contacte: evelyn.chaves@ctfc.es). 
 
  Estada a Brasil per a realitzar el curs Elaboração de 

Projetos e Atividades de Redução de Emissões do Desma-
tamento e Degradação Florestal (REDD).   IDESAM/
Carbon Decisions International/Grupo Katoomba/
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômi-
co – SEPLAN/Governo do Estado do Amazonas/Forest 
Trends/Fundação Avina/Bluemoon Fund/Fórum Latinoa-
mericano de REDD/Fundação Amazonas Sustentável. 
Iranduba-Manaos (Brasil). 22 al 26 de març de 2010 
(contacte: iria.soto@ctfc.es). 
 
CONGRESSOS 
 
DE MIGUEL, S. Growth and yield modeling and simulation 
of even-aged Pinus brutia Ten. stands in Middle East. Me-
diterranean Pines IUFRO 2010: Global change and Medi-
terranean Pines: Alternatives for Management. 10-12 de 
Febrer de 2010. 

 
 A finals de desembre, la Direcció de Transferència de 

Tecnologia va impartí la sortida de camp als alumnes de 
l’ECA d’Olius. Es va visitar una finca amb instrument 
d’ordenació i es van explicar els conceptes i la gestió fores-
tal que s’acostuma a practicar a la comarca 
 
 Es donen per finalitzades les 6 accions PATT (Pla Anu-

al de Transferència Tecnològica promogudes pel DAR) 
realitzades des del CTFC, vinculades a les temàtiques se-
güents: Cultiu, transformació i comercialització de plantes 
aromàtiques i medicinals, promoció i dinamització del 
cultiu de la tòfona negra, anàlisi, optimització i transferèn-
cia del potencial agroambiental de les cobertes farratgeres 
mixtes i frondoses nobles: una nova alternativa pel sector 
agroforestal català.  
 
Més informació: ester.blanco@ctfc.cat 

 
DARRERES PUBLICACIONS: 
 
BLANCO, E.; BONET, J.A.i EIZAGUIRRE, M., 2009. Uso de imágenes LANDSAT para la detección de rodales de Pinus nigra Arn. y 
Pinus sylvestris L. afectados por escolítidos. Investigación Agraria (INIA). Sistemas y Recursos Forestales 2009. 18 (3), 264-2754   
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INTERNACIONALITZACIÓ I ACTIVITAT PRODUCTIVA 

  

 Continua l’assessorament tècnic i les accions de sensibilització del CTFC a ajuntaments i entitats locals en temes de 
compra pública sostenible en el marc del programa de la Diputació de Lleida, que s’ha concretat en àmbits com la compra 
de paper reciclat i lliure de clor, de material d’oficina amb criteris ecològics i la compra d’ordinadors i monitors eficients 
energèticament.  L’ajuntament de Solsona, l’Ajuntament de Tàrrega i el CTFC han adoptat un compromís polític formal 
d’avançar cap a la compra de productes reciclats i reciclables a través de l’adhesió a la Xarxa Compra Reciclat de l’Agència 
de Residus de la Generalitat de Catalunya. El Consell Comarcal del Solsonès i la Paeria de Cervera estan en tràmits de fer el 
mateix (Per més informació: http://comprasostenible.ctfc.es/cat/). 

 
DARRERES PUBLICACIONS: 
 
COTS, F., BOGLIO, D. La compra pública local como medida par hacer frente al cambio climático, AMBIENTA, Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, núm. 90, pp 104-112, http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/
Dinamicas/secciones/articulos/Cots.htm. 
 

  
 
 
 El Departament de Treball atorga 4 cursos formatius dirigits principalment a persones en situació d’atur que es realitza-

ran entre els mesos de setembre i desembre d’aquest any 2010 a la delegació del CTFC a l’Espluga de Francolí.  Els cursos 
citats són els següents:  
 

Evolució del turisme, planificació turística i ordenació territorial. 
Desenvolupament del turisme alternatiu. Ecoturisme.  
Gestió de la qualitat i gestió mediambiental. 
Investigació de mercats turístics. La comercialització del territori i dels productes turístics. 

 
Per a més informació: montse.garcia@ctfc.cat ; patrick.vinas@ctfc.cat  
 
 

SEU DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ   
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ALTRES NOTÍCIES D’INTERÈS  

 
EL CTFC S’ADHEREIX A LA INICIATIVA CHARTER DE LA DIVERSITAT, EN PRO A PROMOURE LA INCLUSIÓ DE LA DIVERSI-

TAT I LA NO DISCRIMINACIÓ LABORAL   
 
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) s'ha adherit al Charter de la Diversitat a Espanya, en un acte que va tenir 
lloc la setmana passada a Barcelona i que va comptar amb la presència de la directora del centre, Glòria Domínguez.  
 
El Charter és una iniciativa europea que s'emmarca en les directives anti-discriminació que la Unió Europea va adoptar l'any 
2000 i compta amb el recolzament directe de la Direcció General de Treball, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Co-
missió Europea. 
 
Neix com un codi de compromís voluntari al qual s'uneixen amb caràcter voluntari les empreses i 
institucions per recolzar i promoure els principis de la inclusió de la diversitat i la no-discriminació en 
el seu entorn laboral.  
 
Així doncs, el CTFC, es compromet a: 
Promoure la conciliació de la vida laboral i personal, i sensibilització sobre els principis d'igualtat d'o-
portunitats i respecte a la diversitat dins dels valors de l'empresa,  
La construcció d'una plantilla diversa, 
La promoció efectiva de la integració sense discriminació laboral, 
La gestió de la diversitat en totes les seves polítiques de direcció 
Extendre i comunicar el compromís amb aquests valors a tot el seu entorn.  
 
Més de setanta empreses i organitzacions que operen a Espanya, com BBVA, Banesto, Banco Popu-
lar, Endesa, Grupo Banco Santander, Iberdrola, IBM, Telefónica, Sodexo, Microsoft, Novartis, Deutsche Bank, Toyota España 
Cepaim i el Grup Alares, s'han adherit al Charter de la Diversidad desde la seva posada en marxa el passat mes de març.  
 

 
SESSIÓ DE NETWORKING AL CTFC, A CÀRREC DE 
JORDI WILLIAM CARNES, TINENT D’ALCALDE DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
El passat 12 de març, Jordi William Carnes va partici-
par en una de les sessions de Networking que estan 
duent a terme l’Associació d’Empresaris del Solsonès. 
En la seva exposició, Carnes va parlar, entre d’altres, 
de la importància de les infraestructures en el món 
rural, i de la necessitat d’aplicar criteris de sostenibili-
tat.  
 
La xerrada va comptar amb l’assistència d’unes 30 
persones, que van fer nombroses intervencions i això 
va fer que la sessió fos molt participativa.  
 
 
 

  
EL CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA REP 

LA VISITA DE LA UNIVERSITAT DE VIC  
 
 
La senyora Assumpta Fargas, rectora de la Universitat de 
Vic, acompanyada de Carles Torres, vicerector d'Ordenació 
Acadèmica, i Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transfe-
rència de Tecnologia, van visitar el CTFC el passat 5 de 
març.   
 
Durant la visita, es van reunir amb la directora del CTFC, 
Glòria Domínguez, i el gerent, Òscar Montserrat. A més de 
visitar les noves instal·lacions del Centre, van posar en comú 
les possibles col·laboracions entre ambdues entitats, en te-
mes de recerca, formació i desenvolupament territorial.   
 
 

  
REUNIÓ DEL COMITÈ DIRECTOR DE  

L’AGRUPACIÓ FORESPIR  
AL CTFC 

 

El passat 25 de febrer a la seu del CTFC es va dur a terme la 
reunió del comitè de l’agrupació FORESPIRr. Un dels temes 
que es van tractar a la reunió van ser els actes de celebració 
del desè aniversari de l’entitat, que es faran a Toulouse el 
proper 17 de juny, i que comptarà amb l’assistència de nom-
broses autoritats.  
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FINALITZACIÓ DEL PROJECTE INTRADER 
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL 

 
 
Hi ha hagut més de 1.000 beneficiaris de les diferents accions que s’hi han dut a terme  
 
El projecte Intrader és una iniciativa del CTFC, que s’ha dut a terme en el marc del Programa Empleaverde 2007-2013 de la 
Fundación Biodiversidad. S’ha desenvolupat en cinc comunitats autònomes i anava adreçat a treballadors de pimes, empreses 
agràries, autònoms i  treballadors lliberals del sector forestal, agrari i mediambiental.  
 
Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Social Europeu i pel CTFC, i ha tingut  dos socis col·laboradors en algunes de les 
accions, el Consorci Forestal de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida.  
Les accions que s’han desenvolupat en el marc d’aquest projecte han estat:  
 
 - Una Plataforma e-learning, un espai virtual de desenvolupament d’accions de formació a distància 
 - Cursos on line: s’han dut a terme tres cursos de formació:  

Curs de formació teòrica per a auditors forestals 
Curs de prevenció, tractament i reutilització de residus 
Curs obre energia solar tèrmica i fotovoltaica 

- Diagnòstics, estudis, metodologies i guies. S’ha editat en CD el material següent:  
Innovación en madera:oportunidades para la construcción sostenible 
Estudio de las características de la astilla forestal y buenas prácticas para su aplicación energética 

- Material informatiu i divulgatiu:  
Manual divulgativo sobre la gestión ambiental y la prevención de riesgos laborales en las pymes 
Guía empresarial de promoción de la aplicación de la sostenibilidad en el cultivo de plantas aromáticas y 

medicinales 
Manual para valorar el edificio energéticamente eficiente 
Portal web del projecte 

- Assessorament personalitzat a empreses o a treballadors del sector  sobre producció de plantes aromàtiques i medi-
cinals, la producció de tòfona i la promoció d’empreses relacionades amb l’aprofitament de la biomassa amb finalitats 
energètiques.   
 


