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Usos antics a Catalunya
Poca tradició d’explotació resinera
Les trementinaires
- s. XIX i s. XX. Vall de la Vansa i Tuixent (Alt
Urgell)
-Dones que per a portar diners a casa recollien
herbes remeieres durant l’estiu i durant l’hivern
recorrien Catalunya per a vendre els productes
recol·lectats
- A Tuixent hi ha el Museu de les Trementinaires
Producte principal que venien: trementina
-Resina de pi roig purificada + ceres + oli d’oliva
-Utilitzat contra el dolor, els cops, les torçades,
picades d’aranya, els grans infectats

Usos antics a Catalunya
Montnegre: resines i altres productes derivats
Forns de pega
(finals s.XIX principis s.XX). Olzinelles
- Doble destil·lació de soques tallades
podrides (alt contingut en resina)
- Obtenció de quitrans i pegues
- Usos: impermeabilització. Juntes de
vaixells, sabateria, ungüents

A l’Alt Urgell també hi ha molts forns de pega lligats amb les trementinaires

Usos antics a Catalunya
Indústria química-forestal a Sant Celoni
-Química Forestal SA (1942-1946): extracció de productes químics a partir de la
carbonització de llenya d’alzina. Més tard Derivados Forestales
- DIMSA (1945-1952): Destil·lació de fusta
per obtenció d’àcid pirolignós, alcohol
metílic, quitrà i carbó
- Derivados Forestales (1946-2007):
Destil·lació de llenya per obtenció d’àcid
acètic i metanol
- RESISA (1952): fabricació de
resines de colofònia modificada
per a tintes i ceres depilatòries
(fins 2010). Actualment
ARKEMA, resines sintètiques
(acríliques i poliester)
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Experiències actuals
Estudi del Centre de la Propietat Forestal (1996)
- Objectiu: producció, qualitat, repercussions al creixement i valor de la fusta
- Parcel·les experimentals de pi blanc i pi pinastre
- 1995: Parcel·les Bisbal d’Empordà, Parc de Collserola i Capçanes (Priorat)
- 2000: S’abandonen per l’excessiva influència de la humitat del mar. Noves
parcel·les a l’interior (Bages)
Metodologia:
- Arbres > 20 cm, bona capçada i estat fitosanitari
- Pica d’escorça descendent
- Número variable de piques
- Dies de repòs entre piques: 15-21
- Mesures: creixement, producció i qualitat
- Seguiment setmanal: recollida de resina i pesatge
dels pots
- Resina recollida analitzada per RESISA
- Campanya: juny-setembre

Experiències actuals
Estudi del Centre de la Propietat Forestal (1996)
Resultats:
-Alta variabilitat a nivell
d’arbre (10-15% bons)
-Producció màxima: 1,5
kg/arbre i campanya
- Major producció 7-8 dies
desprès de la pica
-No diferències de
producció entre espècies
-Qualitat molt bona els
primers anys
-Pica descendent no viable:
baixa qualitat i producció

Experiències actuals
2015
Curs bàsic de resinació de pins a Amposta (21h).
Escola Agrària d’Amposta i Sociedad Resinas
Naturales SL. Pla Anual de Formació Agrària

Terres de l’Ebre
Interès en realització de
proves
Bosc públic propietat d’un
Ajuntament (pi blanc)

Vallirana (Baix Llobregat)
Creació cooperativa
Forest Baix SCCL
Inici de proves en bosc
privat (pi blanc)

Argençola (Anoia)
Curs de resinació de la Sociedad
Resinas Naturales SL. Interès en
crear una cooperativa i iniciar
proves (pi blanc)

Experiències actuals
Forest Baix SCCL (Vallirana)
-Bosc privat cedit pel propietari (pi blanc)
-2 ha resinades/2 campanyes
-Zona plana amb accessos
-Pica d’escorça ascendent
- 2-3 resiners
-1400 pins en la primera campanya
Terres de l’Ebre
-Interès en resinació de bosc públic (pi blanc)
-Tallada forta per a prevenció d’incendis
-Resinació “a mort”
Argençola
-Recent creació d’una cooperativa
-Inici de proves (pi blanc)
-2-3 resiners

No proves recents en boscos de pi pinastre

Experiències actuals
Interès en la resina de Catalunya
Indústria resinera de primera transformació
Sociedad Resinas Naturales SL (Segovia, 2011)
-2 plantes: Cuéllar (Segovia) i Almazán (Soria)
- Productes (destil·lació): aiguarràs (20%) i colofònia (70%)
- Processen 30000 kg resina bruta/dia
- Tenen resiners contractats però també compren resina de resiners externs
- 2016: 500 resiners/ >6.000 tn
- Interès per a comprar resina
catalana (veuen un mercat viable)
- Han comprat la resina de les
cooperatives que han iniciat les proves
- Accepten resina d’espècies mesclades
- Difusió de la resinació a Catalunya:
cursos a Argençola i Amposta

Experiències actuals
Interès en la resina de Catalunya
Indústria resinera de segona transformació
CEMSA (Cornellà de Llobregat, 1980)
-Productes: ceres depilatòries, veles aromàtiques i productes de bellesa
-Colofònia proporcionada per la Sociedad Resinas Naturales SL (compren un
10-15% de la producció total)
-El President és soci de la Sociedad Resinas Naturales SL

Experiències actuals
Interès en la resina de Catalunya
Administració pública

Activitat no regulada
- Interès en la regulació de l’activitat: inclusió
en el Decret de productes forestals no
fustaners que està en preparació
- Fins al moment: visites dels Serveis
Territorials pel seguiment de l’estat
fitosanitari dels peus resinats
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Avantatges
- Producte renovable i natural: valor afegit a la indústria
cosmètica
- Campanya més llarga a Catalunya (+ càlid/ no gelades)
- Prevenció d’incendis: estassades/detecció d’incendis
- Foment de l’economia local: creació de llocs de treball
- Diversificació de productes: fusta, resina i altres (bolets,
aromàtiques, etc)
- Campanyes compatibles: resina estiu/ fusta hivern
- Diversificació d’usos: us social i recreatiu
- Benefici pel propietari: estassada i resina
Avantatges per espècies
- Pi blanc: poc valorada per fusta, nou
subproducte
- Pi pinastre: plantacions en zones de
fàcil accés

Inconvenients
- No activitat tradicional catalana
- Alt cost de la mà d’obra: difícil mecanització
- Necessitat d’estassada prèvia (alt cost)
- Necessitat de zones planes, accessibles i properes
- Rendiments mínims: 6000 pins/resiner. Propietat
privada i molt parcel·lada (petites superfícies)
- Alt cost de transport: indústria i resiners
- Alta variabilitat de producció: genètica individu i clima
- Oscil·lacions en el preu, depèn del mercat mundial
- Competència amb altres països (ara Brasil)
- Competència amb “tall-oil” i resines sintètiques
- Procés llarg (25 anys). Major espera per a la tallada final
- Depreciació de la fusta resinada (mínima)
- Problemes de plagues en resinació “a mort”?

Reptes futurs
-Difusió: donar a conèixer l’activitat
Nous resiners/coneixement de la societat
-Administració: regulació de l’activitat i definició del
procediment administratiu
-Problemàtica de les estassades
-Diversificació de feines: resinació + altres feines
forestals (tallades i estassades)
- Diversificació de productes: resina-fusta
- Més proves experimentals: espècies (pi pinastre) i
major nombre de campanyes
- Innovació: necessitat d’estudis a Catalunya:
efectes a la sanitat, creixement, etc
- Avaluar la possibilitat de resinació “a mort” en
franges contra incendis
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