
Si bé la inauguració del Centre es 
va dur a terme el 1996, el cert és que el 
començament es remunta a dos anys 
abans. Segons l’actual directora del 
Centre, Glòria Domínguez, el CTFC va 
néixer el 1994 per mirar de donar res-
posta a una necessitat creixent de gene-
rar i transferir coneixement en matèria 
forestal. En aquests primers dos anys, 
l’objectiu del Centre era proporcionar 
una formació pràctica als estudiants 
d’enginyeria forestal de la Universitat 
de Lleida. Aquesta funció s’ampliaria 
posteriorment, i de manera progressiva, 
a la recerca i la transferència de conei-
xement en l’àmbit agroforestal.

Actualment, el CTFC és un consor-
ci integrat pel Consell Comarcal del 
Solsonès, la Universitat de Lleida, la 
Diputació de Lleida, la Fundació Insti-
tució Catalana de Suport a la Recerca, 
el Centre de Desenvolupament Rural 
Integrat de Catalunya i la Generalitat. A 
més, forma part de la xarxa de centres 
de recerca (CERCA) del Govern català. 

A grans trets, l’objectiu primordial del 
Centre és contribuir a la modernització 
del sector forestal i potenciar-ne la com-
petitivitat, així com fomentar el desen-
volupament rural i la gestió sostenible 
del medi natural. Les eines per portar 
a terme aquest objectiu són la recerca i 
la transferència dels coneixements a la 
societat.

Pel que fa a la recerca, l’activitat 
del CTFC s’estructura al voltant de tres 
grans programes de treball: el funcio-
nament d’ecosistemes agroforestals, la 
governança i la socioeconomia del medi 
rural i la gestió multifuncional de l'en-
torn natural. En el primer cas, es perse-
gueix millorar el coneixement sobre el 
funcionament dels ecosistemes agrofo-
restals, i de retruc poder fer prediccions 
sobre els efectes que el canvi global els 
pot comportar. El segon programa vol 
analitzar el context socioeconòmic en 
què té lloc la planificació i la gestió sos-
tenibles del medi rural. La intenció, en 
aquest cas, és contribuir a la riquesa i al 
benestar social en ambients no urbans. 
Finalment, el tercer gran eix té per ob-
jectiu generar coneixements i 
desenvolupar tecnologia que 
permetin una gestió opti-
mitzada dels espais naturals 
catalans.

«Lluny de ser excloents, 
aquests tres àmbits estan 
fortament connectats en-
tre si i s’estructuren en les 
diferents línies de recerca 
que donen funcionalitat als 
equips de treball», puntu-
alitza Domínguez. A més, 
les línies de recerca s’han 

anat adaptant segons les necessitats. En 
aquest sentit, la directora assegura que 
l’augment de la consciència sobre el can-
vi global ha representat una oportunitat 
per investigar i divulgar millor matèries 
relacionades amb els boscos. «De sobte, 
una qüestió que estava mig oblidada per 
les convocatòries oficials de recerca ha 
anat guanyant interès», afegeix la direc-
tora.

Pel que fa a la transferència, el CTFC 
manté diversos convenis de col·laboració 
amb el teixit privat i les administraci-
ons públiques catalanes. Concretament, 
empreses com Acciona i Boehringer In-
gelheim i administracions com la Ge-
neralitat, diverses diputacions i ajunta-
ments van col·laborar amb el Centre al 
llarg del 2010. Les activitats de transfe-
rència es complementen amb l’organit-
zació de seminaris adreçats tant al gran 
públic com a agents del sector. Segons 
Domínguez, «la transferència de conei-
xement i tecnologia i la formació repre-
senten un important volum de la nostra 
activitat, i contribueixen a revalorar els 
resultats del nostre treball».

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Inaugurat el 1996 a Solsona, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) 
celebra enguany el quinzè aniversari, un fet que casualment coincideix amb la 
designació del 2011 com a Any Internacional dels Boscos per part de l’ONU. En 
aquests anys, el CTFC s’ha convertit en un element clau per a la recerca agrofo-
restal a Catalunya i la dinamització de la comarca on se situa. 
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El CTFC en xifres1
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En relació amb el foment del des-
envolupament rural, la directora del 
Centre assegura que «per a nosaltres, 
és molt important contribuir al reequi-
libri territorial i donar suport als em-
presaris i emprenedors, ja que ens tro-
bem en un entorn directe molt afectat 
per la situació econòmica actual». En 
aquesta línia, el setembre passat es van 
inaugurar les instal·lacions del Centre 
d’Empreses Innovadores del Solsonès, 
al desenvolupament del qual ha contri-

buït el CTFC. El seu objectiu és impul-
sar idees emprenedores i donar suport 
a empreses de nova creació en el camí 
cap a la consolidació.

Pel que fa al futur del Centre a curt 
termini, Domínguez reconeix que hi 
ha alguns reptes que cal superar, com 
ara avançar en la capacitat de generar i 
transferir coneixement al sector fores-
tal de manera eficaç. També és impor-
tant que el CTFC investigui en àmbits 

clau per al desenvolupament del sector 
i, alhora, sigui capaç de transmetre 
aquest coneixement perquè els des-
tinataris finals en puguin fer ús, de 
manera que contribueixi a millorar la 
qualitat de vida. Com a desig personal, 
Domínguez assegura que li agradaria 
que el Centre «continuï sent una re-
ferència en boscos a la Mediterrània i 
que el nostre impacte positiu sobre la 
gent i els boscos sigui exemplar». I

Localització

La seu central del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya es troba a la crta. de Sant Llorenç de Morunys, km 2 en 
direcció al Port del Comte, 25280 Solsona, tel. 973 481 644; el web (www.ctfc.cat) disposa d’un formulari de contacte. El 
CTFC també té delegacions a les poblacions de Lleida, l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà, Tarragona) i Barcelona.

•	 El Centre disposa de més d’un centenar de professionals en plantilla, entre científics, tècnics, becaris i personal d’admi-
nistració.

•	 Al llarg del 2010 es van publicar seixanta articles en revistes indexades a l'SCI, trenta-sis dels quals consten en el primer 
quartil de l’especialitat.

•	 En el mateix període, el CTFC va treballar en l’execució de trenta projectes de recerca i transferència d’àmbit nacional i 
nou d’àmbit autonòmic. Pel que fa a l’àmbit internacional, va participar en trenta-sis projectes, dotze dels quals eren de 
cooperació interregional i deu més, de cooperació internacional.

•	 Durant el 2010 es va donar resposta a cent quaranta-dos encàrrecs d’administracions, empreses i entitats diverses.

1. Segons dades de la Memòria d’activitats 2010 del CTFC.
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