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Origen iniciativa
- Pi blanc apte per a la resinació i present a les muntanyes properes (Baix 

Llobregat)

- Activitat en expansió en altres zones d’Espanya: contacte amb indústria de 

Castella i Lleó

- Curs bàsic de resinació de pins a Amposta (gener 2015)

Parcel·la d’experimentacióParcel·la d’experimentació

- Pla d’Ardenya (Vallirana)

- Pi blanc i algun pi pinyer

- Bosc privat amb pla tècnic de gestió

- Contacte amb el propietari: acord per a col·laboració.  

Prova a canvi de que li estassin el bosc. Quan l’activitat 

suposi un benefici es realitzarà un contracte 

d’explotació



Treballs realitzats
-Selecció dels pins amb una mida suficient per a 

la seva resinació

-Estassada prèvia: per arribar als pins i al voltant 

de cadascun d’ells

- Resinació amb sistema de pica ascendent

-No es fa “desroñe” ja que el pi blanc perd molta 

resina (pi pinastre no li passa)resina (pi pinastre no li passa)

- Venda de resina a Sociedad Resinas Naturales

SL a través de CEMSA

-Emmagatzematge: EFAUSA (Explotacions 

Forestals de l’Alt Urgell SA) cedeixen un espai 

(Sant Andreu de la Barca). 4 bidons de 200kg

- Sociedad Resinas Naturales SL ve a buscar la 

resina al magatzem EFAUSA















Resultats
- Treballadors: 2-3 persones

- Pins resinats: variable (1800-2300 començats)

- Campanya: de gener a octubre (dedicació intermitent)

- Total de jornades efectives treballades: 49 dies

- Jornada efectiva: 6 hores

- 1 bidó de resina: 200 kg

- Jornal estimatiu del treballador: 100 €/jornal (transport inclòs)

- Producció mitja campanya pins amb més piques: 3 kg/pi i campanya - Producció mitja campanya pins amb més piques: 3 kg/pi i campanya 

(alguns pins plus) 

- Producció mitja diària:  0,022 kg/ pi i dia

- Producció total campanya: 1200 kg/campanya

- Rendiment de treball: 22 piques/hora i persona (un cop establerta la 

primera pica)

22 piques/hora i persona x 3 persones x 6 hores: 396 piques/jornada

*Núm. mínim pins per obtenir bons resultats : 6000 pins/ resiner



Resultats
Balanç estimatiu

Despeses material:

-Material resinació: 500 €/joc

500 €/joc x 3 treballadors : 1500 €

- Pots: 0,25 €/pot

0,25 €/pot x 2300 pins : 575 €

-Jornals treballadors:

Ingressos venda resina/campanya:

- Preu de compra de resina: 1 €/kg 

1 €/kg x 1200 kg/campanya = 1200 €

-Jornals treballadors:

100 €/jornal x 49 jornades : 4900 €
-Transport al magatzem: 0,025 €/kg

0,025 €/kg x 1200 kg/campanya: 30 €

Total despeses:  7005 € Total ingressos: 1200 €

Balanç negatiu: -5805 €

Inversió inicial/ Fase experimental/ no dedicació completa!



Potencialitats del projecte
- Creació de llocs de treball estables

- Dedicació de persones sense un alt grau de preparació

- Treballs d’estassada que actualment no es realitzen: millora en la 

prevenció d’incendis

- Resiners poden oferir ajuda a la vigilància contra incendis forestals dels 

mesos d’estiu 

- Es pot complementar l’activitat de resinació amb altres treballs forestals 

(aclarides i podes)

- Difusió del projecte: noves proves a altres zones

- Fixació de la població rural: la gent pot viure al camp i treballar al bosc del 

seu entorn

-Col·laboració amb estudis d’universitats

- Altres subproductes del bosc







Dificultats trobades
-Cerca de zones apropiades per a la resinació i propietaris interessats

-Feines d’estassada disminueixen els rendiments (molt lent) i eviten majors 

guanys econòmics. Subvencions?

- Personal: no salari immediat. Persones interessades però la necessitat 

immediata del salari impedeix la seva incorporació. Dificultat pendent!

Conclusions
- Creiem viable l’activitat en les muntanyes del Baix Llobregat

- Bons resultats econòmics a llarg termini: més llocs de treball estables
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