
Com s’hi arriba ?

Garrigàs, 4 d’ octubre de 2018

Presentació
El pi pinyer és un arbre típicament mediterrani que va 
ser plantat a Catalunya principalment per a la producció 
de pinya i la fixació de terrenys en les zones arenoses. 
Actualment ocupa unes 30.000 ha del territori català, i 
creix gairebé sempre sobre terrenys àcids i sorrencs.

Tot i que el pinyó mediterrani és un fruit sec molt 
valorat econòmicament a nivell internacional, tant pel 
seu gust com per les seves propietats nutricionals, a 
Catalunya pràcticament no hi ha plantacions dedicades 
a aquest fruit forestal.

Encara que la producció de pinya és molt variable en 
cada arbre, les masses aclarides i amb capçades ben 
desenvolupades presenten una producció de pinya més 
elevada que les masses més denses. Per aquest fet, orien-
tant la gestió forestal a l’objectiu de producció de pinya i 
realitzant els tractaments silvícoles i culturals adequats, 
s’aconsegueixen produccions de pinya significativament 
superiors a les que actualment s’obtenen en els boscos 
que no estan gestionats.

A més, els darrers anys s’està treballant en la selecció 
d’arbres molt bon productors de pinya de diferents 
procedències, amb l’objectiu de propagar-los mitjançant 
empelt i obtenir una ràpida i abundant producció 
de pinya. Els empelts de pi pinyer es poden fer sobre 
patrons de pi pinyer o pi blanc i es pot optar per fer 
l’empelt sobre una plantació existent o bé, plantar una 
planta empeltada prèviament en viver.

Aquestes possibilitats obren un ventall d’oportunitats 
per aquells terrenys forestals caracteritzats per una 
baixa rendibilitat en producció de fusta, per recuperar 
el potencial forestal de zones afectades per catàstrofes 
(incendis, plagues...) i per aforestar camps abandonats.

Al llarg de la jornada es parlarà sobre la potencialitat 
dels empelts per a la producció de pinya i els possibles 
entrebancs, i es visitarà la plantació de Can Pagès, a l’Alt 
Empordà, on el 2010 el propietari va transformar camps 
de conreu a plantacions de pi pinyer empeltat per a la 
producció de pinya.
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Destinataris

Inscripcions i terminis

Desenvolupament de la jornadaCoordinadores de la jornada
Francesca Famadas
Cap de l’Àrea de Gestió Forestal
(Centre de la Propietat Forestal)

Elizabeth Fernàndez
Responsable de Difusió i Comunicació
(Centre de la Propietat Forestal)

Les jornades del Centre de la Propietat Forestal 
estan adreçades especialment a propietaris/àries i 
gestors/es de les forests, i professionals en general 
del sector forestal.

La inscripció a la jornada és obligatòria per a tots 
els assistents. Us hi podeu inscriure de manera 
gratuïta, abans del 25 de setembre, retornant per 
correu, fax, o correu electrònic la butlleta d’inscripció 
que s’adjunta o bé trucant al Centre de la Propietat 
Forestal.

L’assistència al dinar és de lliure elecció. A l’hora de 
fer la inscripció, cal, però, fer-ne la reserva, atès que 
la capacitat de la sala és limitada.

Preu del dinar: 25 € per persona.

En cap cas es podrà assegurar la reserva del restaurant 
si prèviament no s’ha fet el pagament que dona dret a 
la reserva.

Recordeu: els desplaçaments a finca es faran, neces-
sàriament, en vehicle 4x4.

Centre de la Propietat Forestal
Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua, km. 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 574 70 39 - Fax: 93 574 38 53

Horari d’atenció telefònica durant el període 
d’inscripció: de 8.00 a 15.00 h. de dilluns a divendres.

Correu-e: cpf@gencat.cat
http://cpf.gencat.cat

Zona d’aparcament

09.30h Presentació i inici de la jornada, a càrrec de 
la Honorable Senyora Teresa Jordà, consellera 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i presidenta del Centre 
de la Propietat Forestal, el senyor Josep Maria 
Vila d’Abadal,  vicepresident primer del CPF i 
la Il·lustríssima Senyora Pilar Bosch, alcaldes-
sa de Garrigàs.

Punt de trobada: Centre Cívic de Garrigàs. 
Carrer Gran, 26 - Garrigàs.

La producció de planta empeltada, 
Miquel Segarra, Forestal Catalana.

Com afecta el L. occidentalis a la producció 
de pinyons, Raúl de la Mata, IRTA.

Presentació del projecte Quality pinya, 
Josep M. Tusell, Consorci Forestal de Catalunya.

El mercat de la pinya a Catalunya, 
Agustí Nogueras, productor de pinyó.

10.00 h   Comunicacions

11.15 h    Desplaçament i visita a les plantacions 
de pi pinyer de la finca Can Pagès. 
(Arenys d’Empordà, Garrigàs)

- Presentació del Pla tècnic de gestió i millo-
ra forestal de la finca, Joan Homs, assessor 
tècnic forestal (ATF). Centre de la Propietat 
Forestal.

- Característiques de les plantacions de pi 
pinyer empeltat a Can Pagès, Carlos Vaello.

Restaurant El Bon Retorn 
(Preu: 25 €) 
Avinguda de Barcelona, 36 
17600 Figueres (Girona) 
Telèfon: 972 50 46 23

14.00 h    Dinar i finalització de la jornada

Informació d’interès

Davant del Centre Cívic
Carrer Gran, 26 (Garrigàs)

Just davant del Centre Cívic trobareu un espai per a poder 
aparcar els vehicles, si us plau, us demanem que feu servir 
aquest espai per a facilitar l’organització de la jornada. 

La visita a la finca s’haurà de fer en vehicle 4x4. Us agraïm 
que el porteu si en teniu per poder utilitzar el mínim de 
vehícles possibles i agilitar els desplaçaments.

http://facebook.com/cpforestal http://twitter.com/cpforestal

09.15 h 

Punt de trobada

Pàrquing


