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RESULTATS DE L’ACTUACIÓ DE GESTIÓ FORESTAL A ORDAL 
 
S’ha intervingut en una superficies de 3,3 ha. A 20 m. banda i banda del camí. 
 
En aquesta superficie hi havia una quantitat de 14.350 arbres que equival a una 
densitat de 4.350 peus/ha.  No es una densitat molt elevada si la comparem 
amb altres zones del Penedès on s’harriba a 10.000 i fins i tot 15.000 peus/hac. 
 
Aproximadament els arbres que s’han tallat són: 
 
CLASSE DIAMETRE QUANTITAT 
CD5 Inferiors a 7.5 cm. 5.760 
CD10 de 7,5 a 12,5 cm. 1.300 
CD15 de 12,5 a 17,5 cm. 3.200 
CD20 de 17,5 a 22,5 cm. 770 
CD25 de 22,5 a 27,5 cm. 350 
 TOTAL 11.380  
 
En total s’han tallat uns 11.380 arbres que si ho repartim per la superficie 
traballada són 3.450 peus/ha. 
 
Per tant s’ha reduit la densitat inicial d’arbres de 4.350 peus/ha. A uns 950 
peus/ha.  
 
Aquests 950 peus/ha  equival a un arbre cada 6 metres de separació entre ells 
aproximadament. 
 
De cara a la prevenció d’incendis seria millor una densitat més baixa d’arbres 
però en aquesta actuació no hem pretès fer un a franja tallafoc sinó una franja 
de baixa combustibilitat per actuar amb una certa seguretat els mitjans 
d’extinció.  
 
S’han extret els arbres de pitjor qualitat en fusta, es a dir: els trencats, malalts, 
torts, i s’han deixat els més sans, vigorosos i grossos (els arbres pare). Això fa 
vaixar el rendiment econòmic de la fusta que s’obte i l’unic desti posible és la 
biomassa. 
 
Aquests 11.380 arbres extrets han donat un pes de unes 70 tm. 
 
I amb aquestes 70 tm. de biomassa forestal convertida en forma d’astella 
equival, en forma energética a: 245.000 kw/h o 24.500 litres de gasoil. 
 
Si aquestes xifres les traduim en forma de euros, tenim que d’aquestes 3,3 ha. 
de  bosc hem obtingut una equivalencia  28.420 € en gasoil o bé 14.522 € en 
gas natural o 8.400 € en biomassa en forma d’astella forestal. 


