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Totes les ciències tenen els seus mites: con-
ceptes i principis (lleis, se n’ha dit també) a 
què tots els estudiosos d’aquella ciència fan 
referència però que no està demostrat que 
existeixin. Dos dels mites de l’ecologia són 
l’equilibri ecològic i l’etapa clímax d’una suc-
cessió ecològica. Hom suposa que l’equilibri 
ecològic és aquella situació natural en la que 
es troba qualsevol ecosistema no pertorbat 
(per maltempsades naturals o per la influèn-
cia humana) i que les pertorbacions alteren 
de diversa manera, produint desviacions més 
o menys importants de l’esmentat equilibri, 
però passatgeres, fins arribar a situacions en 
les que la tornada a l’equilibri inicial és im-
possible. Com sigui que aquest suposat equi-
libri és perpètuament mudable, subjecte als 
canvis en les abundàncies respectives de les 
espècies interactuants, a les variacions am-
bientals, etc., no es pot pas parlar en propie-
tat d’equilibri. Una solució contemporitzado-
ra ha estat qualificar-lo de dinàmic (que seria 
el mateix que dir que quan hom camina és 
que està quiet però d’una manera dinàmica).

L’altre mite és la clímax: l’etapa final d’una 
successió ecològica, en la que els diferents 
paràmetres que varien al llarg de la mateixa 
assoleixen uns valors concrets que es man-
tenen estables: la biomassa (B)és màxima, 
la producció (P) mínima, la relació P/B molt 
petita, la major part de la biomassa és estruc-
tural (fusta en lloc de fulles en els boscos, 
esquelet calcari mort en lloc de teixit viu en 
els esculls de corall), la biodiversitat és més 
gran que en les etapes inicials però inferior a 
la d’etapes intermèdies, etc. Això és la teoria, 
però a la pràctica (novament) les maltempsa-
des, naturals o no (incendis, explotació fores-
tal, huracans, contaminació, etc.) solen inte-
rrompre el procés normal d’autoorganització, 
de pas d’unes etapes inicials de la successió, 
amb espècies pioneres i molt dinàmiques, 
adaptades a condicions rigoroses i a canvis 
ambientals constants, fins a unes etapes fi-

nals amb espècies parsimonioses, molt adap-
tades a unes condicions ambientals estables. 

En una exposició magnífica sobre l’ecologia 
que va fer la Diputació de Barcelona (dels 
anys vuitanta), Ramon Margalef, que en fou el 
comissari, equiparava aquestes vicissituds a 
les del joc infantil de l’oca, en un Joc de la Soca 
que feia entenedor a qualsevol públic aquest 
procés ecològic complex (Margalef, 1985. 
L’Ecologia. Diputació de Barcelona. Servei 
del Medi Ambient. Barcelona). En el Joc de la 
Soca el jugador afortunat podia guanyar i aca-
bar en la darrera casella. Però rarament les 
comunitats naturals, a terra o al mar, arriben 
a aquestes fases finals, climàciques, que per 
això mateix són una entelèquia, una Ítaca al 
final d’un llarg viatge ple de paranys que obli-
guen a desfer sovint el camí de progrés cap a 
la situació idíl·lica, inabastable, de la madure-
sa ecològica.

Però si la clímax és sempre enllà de l’horitzó, 
com l’origen inassequible de l’arc de Sant 
Martí, hom distingeix etapes successionals 
menys i més madures, més a prop, respec-
tivament, de l’inici de la successió ecològica 
o del final de la mateixa. La soca d’un arbre 
acabat de talar seria una d’aquestes etapes 
inicials; la mateixa soca, més avançada la 
successió ecològica que s’hi desenvolupa, 
perforada per insectes, envaïda per fongs, els 
forats de la qual alguns vertebrats fan servir 
de refugi, que es va descomponent per causa 
dels agents biològics i engrunant degut als 
agents meteorològics, seria una etapa pro-
pera a la clímax, que en aquest cas s’assoliria 
quan tota la soca s’hagués transformat en sòl 
orgànic i s’hagués afegit a l’humus del bosc.

Si la clímax és quelcom de mític i generalment 
inassolible, no ho són pas les etapes properes 
a la mateixa. Quan parlem de boscos, aques-
tes etapes són els boscos centenaris, madurs, 
de les espècies que siguin (la successió està 

Pròleg
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sempre en equilibri amb el microclima que 
les mateixes espècies generen i, molt espe-
cialment, amb el macroclima de l’hàbitat co-
rresponent). Catalunya, que és un vell país 
europeu, no s’ha lliurat, fins fa ben poc, de 
l’aprofitament dels productes que els nostres 
boscos han fornit, des de temps immemorial, 
als seus pobladors, animals i humans. Fusta, 
llenya, carbonet, suro, fruits, resina, plantes 
remeieres, que eren productes que els nos-
tres avantpassats explotaven dels boscos, ja 
no tenen utilitat per a la nostra societat mo-
derna que en prescindeix totalment perquè 
n’ha trobat substituts sovint més adients (i 
més fàcils d’obtenir). Els bolets en serien 
l’excepció i el lleure un nou recurs no explo-
tat fins fa ben poc. La comparació de fotogra-
fies dels mateixos boscos (des de Collserola 
al Montseny, des de Prades al Pirineu), de fa 
un segle o menys i actuals, és un testimoni 
colpidor de com n’érem, de dependents dels 
boscos, fins fa quatre dies.

Aquesta explotació múltiple del bosc explica 
que sigui difícil trobar a Catalunya forests 
de més d’un segle d’edat, que és aproxi-
madament quan deixàrem d’explotar els 
nostres boscos de manera generalitzada. 
L’abandonament creixent de l’agricultura en 
aquest mateix període i la recuperació per 
part del bosc dels conreus abandonats han 
fet augmentar a casa nostra les àrees fores-
tades, però que són ocupades per boscos jo-
ves, de rebrot (en aquelles etapes inicials de 
la successió secundària que s’esmentava més 
amunt). 

Encara és més difícil trobar boscos més que 
centenaris, fins el punt que els inventaris fets 
per diferents centres de recerca del país esti-
men que la superfície que ocupen els boscos 
madurs a casa nostra és de poc més del 2% de 
la superfície arbrada total. No cal dir que bos-
cos més que centenaris en un país que els ha 
explotat a bastament és equivalent a dir bos-
cos intocats per les activitats de tota mena 
que es feien als altres boscos. Això mateix ja 
n’assenyala un valor excepcional: són un tes-

timoni de com eren els boscos si no primige-
nis, sí poc o gens afectats per la nostra espè-
cie. N’hi ha un altre, de valor, aquest ecològic: 
s’ha esmentat que la biodiversitat no hi és 
tan alta com en altres boscos menys longeus, 
però la riquesa específica i la diversitat espe-
cífica no ho són tot: en tractar-se de comuni-
tats amb característiques especials com les 
esmentades més amunt, el seguici d’espècies 
acompanyants és substancialment diferent 
de les pròpies de boscos més tendres, més 
joves, més sotmesos a pertorbacions periò-
diques. Són seu d’una biota única, almenys a 
casa nostra, per aquesta singularitat . 

Hom hi pot trobar també valors que van 
més enllà de les consideracions científiques 
i de patrimoni natural. El caràcter únic i ex-
cepcional els confereix uns valors culturals i 
espirituals, estètics i ètics. Segurament són 
aquests valors els que caldrà fer destacar 
davant d’una societat que encara és massa 
impermeable als valors ecològics i que, de 
manera prou comprensible, intenta treure un 
profit econòmic del bosc de manera exclusi-
vament tradicional: explotant-ne la fusta, per 
exemple. I és que darrerament hom ha pogut 
comprovar com aquella fracció ínfima del te-
rritori ocupat pels boscos madurs encara es 
reduïa més, per l’aprofitament fuster d’uns, 
per la permissivitat d’uns altres, per la desí-
dia de tots plegats. 

De tots, no. L’any 2002, la Institució Catalana 
d’Història Natural, societat filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans, va organitzar el “VII Se-
minari de gestió ambiental de la ICHN. Im-
portància, estat de coneixement i gestió dels 
boscos madurs als Països Catalans”, a les Pla-
nes de Son. La primavera d’enguany s’han fet 
les “Segones Jornades sobre boscos madurs a 
Catalunya”, a l’Escola de capacitació agrària i 
forestal de Santa Coloma de Farners, també 
amb la col·laboració de la ICHN. Les apor-
tacions i conclusions d’aquestes jornades 
s’apleguen en aquest volum, que convido el 
lector a llegir atentament. 

S’hi fan propostes assenyades ( senzilles i no 
pas costoses; és a dir, realitzables), que giren 
al voltant dels dos únics apartats que són 
possibles en aquestes comunitats singulars, 
dels quatre que recomana l’Estratègia Mun-
dial de la Conservació, de 1980: la preserva-
ció i la protecció, donat que els altres dos (ús 
sostenible i restauració) són impossibles o 
gairebé. Per la mateixa natura d’aquests bos-
cos la restauració només pot ser natural i al 
cap de molt de temps. I el millor ús sostenible 
dels boscos madurs és no usar-los com s’ha 
fet tradicionalment, de manera extractiva. 
Ens caldrà molta cura per trobar usos soste-
nibles no extractius, però al llarg del volum 
se’ns ofereixen algunes propostes (educació 
ambiental, gaudi espiritual, usos terapèu-
tics passius), a les que jo afegiria la recerca 
científica incruenta, com la que es du a ter-
me en les àrees protegides de tot el món. Cap 
d’aquestes propostes, però, no es podrà dur 
a terme si primer no s’esvaeixen les amena-
ces que encara planen sobre aquests boscos, 
i que en els darrers anys n’han reduït encara 
més la superfície a Catalunya. I això passa per 
una més gran implicació de l’administració 
responsable de la conservació de la natura a 
casa nostra. El full de ruta és ben clar en les 
pàgines que segueixen.

Joandomènec Ros

Departament d’Ecologia, Universitat de Barcelona
President, Institut d’Estudis Catalans
President, Consell de Protecció de la Natura
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L’any 2002 al Centre Món Natura Pirineus de 
Les Planes de Son (Pallars Sobirà) es van dur 
a terme les Primeres Jornades sobre boscos 
madurs. Organitzades per la Institució Cata-
lana d’Història Natural, amb el suport de la 
desapareguda Fundació Territori i Paisatge, 
aquelles jornades varen permetre plantejar, 
per primera vegada a Catalunya, un debat 
obert sobre el valor i la importància dels bos-
cos madurs, la preocupació per la seva pèr-
dua i la necessitat de la seva conservació. 

Onze anys més tard, els dies 11 i 12 d’abril 
de 2013, es varen dur a terme les Segones 
jornades a l’Escola de Capacitació Agrària i 
Forestal de Santa Coloma de Farnés (la Sel-
va). Aquesta vegada van ser organitzades 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i varen 
comptar amb el suport de la Institució Cata-
lana d’Història Natural, el Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, el Centre de 
la Propietat Forestal, el programa Sèlvans i 
l’Institut de Medi Ambient del Departament 
de Geografia de la Universitat de Girona.

Aquestes Segones Jornades es van plantejar 
com un punt de trobada de totes aquelles 
persones interessades en conèixer els valors 
i la situació d’aquests ecosistemes forestals 
singulars, per tal d’avaluar el seu estat de 
conservació i apuntar recomanacions per 
millorar-ne el coneixement, els valors, les po-
tencialitats i les eines per a la seva conserva-
ció. En definitiva es volia debatre la manera 
com es poden salvaguardar els pocs boscos 
madurs que resten, donant veu als principals 
agents públics i privats que hi estan vinculats: 
propietaris, investigadors, gestors, adminis-
tració pública i naturalistes. L’èxit de partici-
pació de les Jornades va fer palès l’interès que 
hi ha en els boscos madurs, així com la diver-
sitat d’actors que cal considerar. El dia 11 hi 
varen participar més de 80 persones, de les 
quals prop de la meitat van assistir també a 

una sortida que es va fer l’endemà per visitar 
els boscos madurs del mas l’Espunya, a la Vall 
de Bianya (Garrotxa).

Atès que en les Primeres Jornades el concep-
te de bosc madur va ser llargament deba-
tut, sembla del tot oportú recordar en quin 
sentit es fa servir en aquesta obra. Un bosc 
madur és aquell que ha estat tan poc afec-
tat per les activitats humanes que presenta 
les característiques d’un bosc força íntegre, 
més o menys vell. Els boscos madurs són, 
indubtablement, un dels ecosistemes més 
complexos, rics i estables però també un dels 
més escassos a Catalunya. El coneixement de 
la biodiversitat que hi sobreviu confinada, la 
seva dinàmica ecològica i la valoració de totes 
les dimensions del seu patrimoni excepcional 
són reptes que han d’afavorir que aquests 
boscos majestuosos esdevinguin referències 
en la gestió forestal sostenible de la resta de 
boscos del país. 

Catalunya és un país eminentment forestal 
però allò que abunda són els boscos joves, 
sovint atapeïts o de rebrot, que des de fa més 
de mig segle incrementen any rere any la seva 
superfície. Tanmateix, l’administració fores-
tal, malgrat els esforços que hi ha esmerçat, 
encara no ha pogut aprovar el Pla general 
de política forestal ni els plans regionals que 
haurien de desplegar la legislació forestal i ni 
tan sols ha arbitrat unes mesures efectives 
per preservar els escassos boscos madurs 
que resten entre els boscos de titularitat pú-
blica. I això que els boscos madurs amb prou 
feines representen el 2% de la superfície fo-
restal arbrada de Catalunya.

És cert que al llarg d’aquests darrers deu anys 
s’han desenvolupat algunes iniciatives molt 
positives que convé aplaudir. En primer lloc, 
pel que fa a millorar-ne el coneixement, s’ha 
elaborat un Catàleg de boscos singulars de 
Catalunya que en recull una mostra significa-

Introducció
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tiva; s’han elaborat inventaris de boscos ma-
durs en algunes comarques, com la Garrotxa 
o el Ripollès, i en alguns parcs naturals com 
els de l’Alt Pirineu i el Montseny i s’han fet 
estudis taxonòmics i seguiments en algunes 
reserves forestals. En segon lloc, i més impor-
tant de cara a la seva salvaguarda: s’ha impul-
sat la creació d’un centenar llarg de petites 
reserves forestals mitjançant instruments de 
custòdia del territori a les comarques gironi-
nes, a l’Alt Pirineu i a d’altres llocs de Catalun-
ya, la superfície total de les quals suma més 
de 2.000 ha i conté una mostra, molt petita 
però representativa, de la major part de les 
tipologies forestals del país. En tercer lloc, 
l’actitud de la societat també ha millorat. La 
consciència del deure que tenim de conser-
var el patrimoni que hem rebut per llegar-lo 
als nostres descendents, ha crescut. Entre 
els propietaris forestals aquest canvi positiu 
també s’ha fet notar: cada vegada hi ha més 
propietaris, privats o públics, que volen con-
servar els boscos madurs perquè se’ls esti-
men o perquè hi veuen una oportunitat per al 
desenvolupament de noves activitats econò-
miques vinculades amb la seva conservació.

No obstant això, l’evolució que han seguit els 
boscos madurs en el conjunt de Catalunya 
durant aquesta darrera dècada ha estat, en 
conjunt, negativa. A la comarca de la Garro-
txa, que és l’única on s’ha valorat de manera 
quantitativa la regressió dels boscos madurs, 
s’ha constatat que s’han perdut, aproximada-
ment, la meitat dels que havien estat inven-
tariats 10 anys enrere. I dels boscos madurs 
que resten, només entorn d’un 10 % són 
efectivament protegits. Aquesta sembla ser 
la tendència que han seguit, malauradament, 
els boscos madurs a les comarques de Cata-
lunya on predomina la propietat forestal pri-
vada, que són la gran majoria.

Aquesta deplorable situació s’explica, en 
bona part, per mancances legislatives. Cata-
lunya encara no té cap marc legal propi que 
garanteixi la conservació del seu patrimoni 
natural i la biodiversitat. De fet, ni tan sols 

disposa d’una estratègia de conservació de 
la biodiversitat, malgrat haver transcorregut 
més de 20 anys des que el Regne d’Espanya 
va ratificar el Conveni de la biodiversitat 
sorgit de la primera Cimera de la Terra. La 
majoria dels boscos madurs que s’han tallat 
darrerament a Catalunya, ha estat de forma 
legal i compten amb planificació forestal que, 
malauradament, no en recull el seu valor 
excepcional. A diferència d’altres inventaris 
d’elements naturals que existeixen al país, 
l’Inventari de boscos singulars de Catalun-
ya no té cap protecció legal associada, i fins 
la celebració d’aquestes Jornades ni tan sols 
s’havia tramès als organismes i entitats com-
petents en la planificació i la gestió forestal. 
Ara bé, més enllà de les mancances legals o 
fiscals, que també hi són, una de les principals 
causes de pèrdua de boscos madurs sembla 
ser l’afebliment o la desaparició del vincle 
personal que durant tantes generacions havia 
existit entre els propietaris i aquests boscos 
excepcionals. A voltes perquè ni tan sols els 
coneixen, o n’ignoren els valors. 

Ara bé, el potencial i les oportunitats que 
ens ofereixen els boscos madurs són múlti-
ples i és indiscutible que superen, de molt, 
el valor econòmic de la seva fusta. En primer 
lloc, cal destacar l’ampli ventall de valors so-
cials: educació ambiental, lleure, terapèutic, 
estètic, contemplatiu, espiritual, .... En segon 
lloc, cal recordar el seu valor com a patrimoni 
natural únic que acull una gran biodiversitat, 
en la majoria dels casos desconeguda pel que 
fa a molts grups vegetals i animals. I en tercer 
lloc, sóc indrets clau per estudiar l’impacte 
del canvi climàtic que, alhora, actuen com 
embornals de CO2 acumulat, tant en la part 
aèria com especialment en el sòl.

La principal conclusió d’aquestes Segones Jor-
nades fou, doncs, l’ampla coincidència en la ne-
cessitat de preservar de forma ràpida i decidida 
els pocs i petits boscos madurs que ens resten 
al país, sense permetre-hi usos extractius per tal 
de garantir la salvaguarda de tots els seus valors 
i, en particular, la seva excepcional biodiversitat. 

Per assolir aquest objectiu prioritari es van 
consensuar una colla d’accions encarades a 
preservar els petits boscos madurs que res-
ten: que la Subdirecció General de Boscos 
trameti l’Inventari de boscos singulars de Ca-
talunya de 2011 a tots els serveis territorials 
i comarcals i als òrgans gestors dels espais 
naturals protegits, a fi d’adoptar mesures 
efectives i urgents per evitar que sigui tallat 
cap més bosc madur inclòs en aquest inven-
tari; que la Subdirecció General de Boscos i el 
Centre de la Propietat Forestal analitzin tota 
la planificació forestal vigent en els boscos 
públics i privats a fi d’identificar els boscos 
madurs que es troben dins de plans forestals 
que no els protegeixen i que n’impulsin la re-
visió per tal de garantir la seva salvaguarda; 
que s‘impulsin acords de custòdia amb els 
propietaris que disposen de plans de gestió 
forestal que permeten tallar boscos madurs 
d’importància nacional i comarcal per tal de 
conservar-los; que la Subdirecció General de 
Boscos i el Centre de la Propietat Forestal 
impulsin la planificació de la protecció de la 
resta de boscos madurs mitjançant els instru-
ments més adients, inclosos els fiscals; que es 
difonguin els valors del patrimoni natural i 
del patrimoni immaterial associats als boscos 
madurs; que les institucions públiques i pri-
vades recolzin les entitats naturalistes locals 
i els centres de recerca per poder completar 
els inventaris comarcals dels boscos madurs i 
inventariar-ne la biodiversitat i els altres va-
lors culturals associats.

Per acabar, els coordinadors d’aquest volum 
volem agrair sincerament el suport rebut de 
totes les entitats i institucions que han fet 
possible la publicació de l’obra que teniu a les 
mans. Així doncs moltes gràcies a la Institu-
ció Catalana d’Història Natural, a l’Associació 
Silene, a la Càtedra de Geografia i Pensament 
Territorial de la Universitat de Girona, a la Di-
putació de Girona, al Parc Natural de l’Alt Piri-
neu, al Parc Natural del Cadí i al Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El nostre 
agraïment també a l’Escola de Capacitació 
Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners 

per totes les facilitats en acollir les Jornades i 
per haver posat a l’abast de tots els interes-
sats les conclusions i les ponències per mitjà 
del web institucional. I d’una manera més 
personal, volem regraciar tots els autors que 
han contribuït amb el seu esforç i les seves 
aportacions desinteressades, així com a totes 
les altres persones que han col·laborat, d’una 
manera o altra, a fer realitat aquesta obra. 

Volem confiar que aquest esforç col·lectiu 
entusiasta ajudarà a prendre més conscièn-
cia de la importància i el valor d’aquests ve-
ritables santuaris forestals i estimularà la 
responsabilitat de tots els qui d’una manera 
o altra podem impulsar, cadascú des del seu 
lloc, les accions necessàries per garantir la 
seva desitjada salvaguarda.
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Resum

Aquest article es proposa oferir el marc in-
troductori d’aquestes jornades. Per això co-
mença per examinar i definir els conceptes 
bàsics: natura, conservació, bosc madur i 
espai natural protegit, des de la perspectiva 
d’organismes internacionals, especialment 
la Unió Internacional per a la Conservació 
de la Natura, i reflexiona sobre el seu abast 
i les seves implicacions. Tot seguit, aborda la 
consideració de patrimoni cultural i espiri-
tual associat al natural dels boscos madurs, 
i la importància decisiva que els valors es-
pirituals han tingut històricament a Europa, 
així com la revalorització contemporània que 
es dóna en diversos llocs, il·lustrant-ho amb 
exemples de diversos països europeus. Final-
ment, presenta el context de la destrucció i 
degradació dels boscos madurs, a escala eu-
ropea i catalana, així com les polítiques que 
s’han impulsat per a salvaguardar-los, i con-
clou amb els principals reptes que tenim a Ca-
talunya per a preservar els pocs que resten. 

Summary

History of values of old and mature 
forests: conservation in Europe and 
Catalonia
This paper provides an introductory fra-
mework for this conference. It begins by 
examining and defining some basic concepts 
such as ‘nature conservation’, ‘old-growth’ 
and ‘mature’ forests, and ‘natural protected 
area’ from the perspective of international 
organizations, especially the International 
Union for Conservation of Nature. It reflects 
on the scope of each concept and its practi-
cal implications. Next, it addresses how we 
should consider the cultural and spiritual he-
ritage associated with natural mature forests 
and the significance that spiritual values   have 
historically had in Europe. The paper con-
tinues by discussing the contemporary re-
evaluation of these values that is occurring 
in several places, with examples taken from 
a number of European countries. Finally, it 
presents the context behind the destruction 
and degradation of old-growth and mature 
forests worldwide and in Europe and Cata-
lonia, as well as the policies that have been 
proposed to safeguard them. It concludes by 
remarking on the major challenges that Cata-
lonia faces in any attempt to preserve the few 
old-growth forests that it still possesses.

Història dels valors dels boscos vells i madurs a Europa i 
Catalunya, i els reptes de la seva preservació
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Introducció i conceptes clau

Moltes de les dificultats que vivim provenen 
de la inconsciència i de la incomprensió. El 
sentit que la nostra societat atorga a les pa-
raules canvia sovint i se’n creen de noves 
contínuament, de manera que si no aclarim 
bé què volem dir, els malentesos estan ser-
vits. Les Primeres Jornades sobre boscos ma-
durs de Catalunya (2002) varen dedicar força 
temps a debatre l’abast del concepte de bosc 
madur. Com que les seves actes no es varen 
poder publicar, convé ara reprendre’n el fil. 
Però a més de clarificar el sentit d’aquest con-
cepte, convé aclarir d’antuvi el sentit de tres 
altres conceptes més, per estar segur de com 
s’han considerat en aquesta obra: es tracta de 
natura, conservació i espai natural protegit.

Comencem pel més fonamental: natura. El 
concepte de natura, tal com el fem servir 
avui dia en els àmbits professionals que s’han 
aplegat en aquestes jornades, és hereu de la 
visió del món positivista i materialista que es 
configura en la revolució científica a l’Europa 
occidental durant els segles XVII i XVIII, tot 

reduint l’abast del venerable concepte de 
Natura (amb majúscula), a la seva dimensió 
corporal, tangible i mesurable. Perquè Natura 
en català, un terme idèntic al mot llatí Natura, 
prové de l’arrel natus, d’on neix tot, no sols 
el món corpori, sinó també l’invisible i imma-
terial. És a dir, la natura contemporània fou 
configurada pel reduccionisme materialista; 
és una versió reduïda, escapçada, de la Natu-
ra antiga que abastava els reialmes corporis i 
incorporis (Nasr, 1994). 

És significatiu que la Unió Internacional 
per a la Conservació de la Natura (UICN), 
l’organització internacional més influent en 
la matèria, no ha definit mai què entén per 
natura. En l’assemblea general tinguda a 
Barcelona l’any 2008, es va aprovar una re-
solució en la qual s’instava a reconèixer la di-
versitat de conceptes i valors de la natura, en 
les diverses cultures del món (UICN, 2008). 
Calia acordar-ho ja que la majoria de cultu-
res del món no són materialistes i, per això, 
la ‘seva’ natura no està formada per roques, 
plantes i animals, sinó per organismes amb 
cos i ànima, on viuen una munió d’éssers vi-
sibles i invisibles. Reconèixer aquest fet no és 
una qüestió filosòfica, sinó que té enormes 
implicacions pràctiques. Perquè del concepte 
de Natura que en una societat predomina se’n 
deriven els valors i se’n desprenen els modes 
de relació que la vinculen amb el món natural. 
Al llarg de la història, i en totes les cultures no 
materialistes, més enllà d’uns aprofitaments 
mesurats, els vincles més forts giren entorn 
del respecte, l’agraïment, la meravella, la con-
templació, la veneració, etc. 

Està clar, doncs, que això té repercussions 
decisives per a la conservació dels boscos 
primaris, vells o madurs. Arreu del món hi ha 
més boscos que segueixen essent preservats 
perquè les comunitats locals els consideren 
sagrats, que no pas perquè han estat legal-
ment declarats protegits (Kothari, 2013). I en 
alguns països europeus, com Estònia o Lapò-
nia, també és el cas (Mallarach, 2012). A més, 
cada vegada sembla més clar que les fórmules 

vernacles, consuetudinàries, de conservació 
de la natura per part de les comunitats locals, 
basades en valors del patrimoni immaterial, 
són més efectives i resilients (Berkes, 1999). 

Vegem, doncs, què s’entén per bosc madur 
-una de les formacions forestals més escas-
ses i excepcionals en el nostre entorn. Els 
boscos madurs són boscos naturals, íntegres, 
que han assolit una edat venerable sense 
pertorbacions significatives. Són boscos que 
mostren un equilibri en la distribució d’edats 
dels arbres, és a dir, que en contenen de totes 
les edats i tenen també una proporció equili-
brada d’arbres morts, en diferents estadis de 
descomposició. Per tant, tenen una alta com-
plexitat i biodiversitat, amb unes estructures, 
organismes i espècies específics que depenen 
de la presència de grans troncs i rabasses 
vius i també morts, en peu, tombats i en des-
composició.

Hi ha altres termes similars al de boscos ma-
durs, com ara boscos verges, boscos vells, 
boscos antics, boscos primaris o boscos cli-
màcics, que aporten matisos a la definició 
anterior, des de diversos angles. No és ara, 
però, el moment d’aclarir tots aquests mati-
sos. N’hi ha prou indicant que totes aquestes 
tipologies fan referència a boscos que tenen 
una composició d’espècies (vegetals i ani-
mals) pròpia del lloc on es troben, amb pocs 
indicis de pertorbacions d’origen humà. A 
Catalunya ja no ens queden boscos verges ni 
primaris, és a dir, que no mostrin signes de 
l’activitat humana, ni gairebé tampoc en que-
den d’antics, llevat d’alguns retalls penjats en 
indrets inaccessibles de les serralades prepi-
rinenques i pirinenques. Així, doncs, el terme 
de boscos madurs sembla el més escaient, 
motiu pel qual fou escollit en el títol de les 
Primeres Jornades i ho ha tornat a ésser en 
aquestes segones. 

Aclarit el que s’entén per natura i per bosc 
madur, cal ara precisar el que entenem per 
conservació en aquesta obra. En aquest cas 
existeix una definició internacional clara, 

que fou consensuada en l’Estratègia Mundial 
de Conservació fa més de trenta anys (UICN, 
WWF, PNUMA, 1980). Conservació és un con-
cepte molt ampli, que abasta quatre opcions 
ben diferents: preservació, protecció, ús sos-
tenible i restauració. Preservar és, ras i curt, 
mirar i no tocar, com les reserves integrals. 
Protecció implica una gestió amb la finalitat 
de protegir, com les reserves naturals. L’ús 
sostenible és aquell que pot perdurar, és a dir, 
el que es pot mantenir indefinidament, com 
serien la silvicultura propera a la natura o les 
certificacions forestals sostenibles. La restau-
ració, en canvi, és la intervenció orientada a 
restablir unes condicions preexistents del 
bosc. Tenint present aquestes definicions, es 
conclou que els poquíssims i molt petits bos-
cos madurs que resten s’han de preservar o 
protegir. En efecte, no és possible ‘restaurar’ 
boscos madurs -si més no a escala de la nos-
tra vida-, ni menys encara fer-hi un aprofita-
ment sostenible, car això els llevaria el valor 
que tenen, precisament.

La sàvia gestió que els monjos camaldulencs van fer a la 
Foreste Casentinese, va permetre establir el parc nacional 
homònim i va inspirar la normativa forestal italiana.
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Pel que fa al concepte d’espai natural protegit, 
cal fer remissió a la definició adoptada per la 
Unió Internacional per a la Conservació de la 
Natura: és “un espai geogràfic clarament de-
finit, reconegut, declarat i gestionat per mitjà 
d’instruments legals, o d’altra mena, per as-
solir la conservació -a llarg terme- de la natu-
ra, dels seus serveis ecosistèmics i dels seus 
valors culturals associats” (Dudley, 2008). 
Dos aspectes que cal destacar en aquesta de-
finició són el “d’altra mena” d’instruments i 
el de “valors culturals associats”. Els instru-
ments d’altra mena corresponen, a molts 
llocs, a sistemes tradicionals de governança 
que han demostrat ésser molt efectius. En el 
cas de Catalunya poden incloure eines com 
els acords de custòdia del territori o la com-
pra o indemnització dels drets de tala. Pel que 
fa als valors culturals associats, aquest és un 
camp molt ample, que abasta tant aspectes 
tangibles com intangibles, com es veurà més 
endavant. 

Els valors dels boscos vells i 
madurs abans de la revolució 
industrial

Totes les evidències prehistòriques d’Europa 
ens mostren cultures que compartien una vi-
sió sagrada de la Natura i tenien, sovint, un 
tracte reverent envers els boscos. Escau re-
cordar que la història, entesa com el període 

on apareixen documents escrits interpreta-
bles, començà fa més de 40 segles a Europa 
oriental, fa uns 26 segles a casa nostra i es-
cassament 4 o 5 segles al nord d’Escandinàvia 
i de Rússia, on viuen pobles indígenes amb 
cosmovisions xamàniques com ara els kal-
myks, karelians, komi, mari, mordvins, ne-
nets, sami o skolts.

A Catalunya, tot i que ja hi ha indicis de desfo-
restacions cap a la meitat del segon mil·lenni 
abans de Crist, la tala dels grans boscos pri-
migenis no va esdevenir significativa fins que 
les eines de ferro es van generalitzar durant 
els segles IV-III aC, durant la civilització ibèri-
ca (Alonso, 1999). Tanmateix, la religió dels 
ibers, similar a la d’altres cultures mediterrà-
nies coetànies, estava molt arrelada a la natu-
ra i preservava molts espais naturals sagrats, 
especialment boscos, coves i cims (Moneo, 
2003). A més, els ibers del nord estaven molt 
influïts per la civilització hel·lènica, a l’antiga 
religió de la qual tots els elements de la natu-
ra tenien valor espiritual i eren tutelats per 
deïtats, esperits o genis (daímones) i, com 
en l’hinduisme, hi havia molts llocs especial-
ment sagrats (temenos) on destacaven nom-
brosos santuaris forestals, boscos o bosqui-
nes consagrats a deïtats, algun dels quals, al 
cap dels segles, va acabar acollint importants 
santuaris de pedra, com Delphi. 

La introducció de les eines de ferro a les tas-
ques agràries va permetre una intensifica-
ció de la tala de boscos i la transformació de 
grans extensions del territori de l’Hel·lèade, 
deplorada pels filòsofs i savis de l’època clàs-
sica, com Plató. Entre les reaccions conser-
vacionistes, cal remarcar la difusió del culte 
a Àrtemis, la deessa protectora de la natura 
silvestre que castigava implacablement les 
transgressions (Kerenyi, 1951). És ben signi-
ficatiu que el primer temple hel·lènic a Ibèria, 
bastit el segle VI aC, fos justament consagrat a 
Àrtemis, a la vila antiga (Palaia Polis) empori-
tana, on avui dia hi ha Sant Martí d’Empúries, 
segons el geògraf i historiador romà Estrabó 
(Geografia III; 4,19).

Ara bé, els boscos no van patir transforma-
cions a gran escala fins que Ibèria va esde-
venir la província romana d’Hispània al llarg 
del primer segle abans de Crist, i es va passar 
d’una economia tribal a una altra d’imperial, 
regida pel comerç internacional. Roma va 
promoure la tala d’immenses superfícies de 
forests primàries per establir-hi conreus i 
pastures i també per obrir mines i pedreres o 
fer-hi assentaments. Segons sembla, prop de 
la meitat dels boscos hispànics van ser cre-
mats o tallats en poc més de tres segles, com 
ho palesa el registre pol·línic (McNeill, 1992). 
A més d’això, els romans van tallar boscos 
sagrats dels pobles conquerits, per motius 
polítics, però abans feien ritus expiatoris a 
Mars i Silvà perquè seguien considerant els 
boscos com una “llar dels déus” i també vene-
raven boscos consagrats a diverses divinitats 
(lucus) de la terra (Gaia, Flora, etc) o genis 
protectors com Silvà. Fins i tot en els recin-
tes dels grans temples de pedra romans, la 
vegetació arbòria hi tenia sempre un paper 
important (Luginbühl, 2010). 

El respecte pels boscos sagrats va perdu-
rar després de l’esfondrament de l’imperi 
en els regnes visigòtics, que varen restablir 
sistemes de gestió extensius regits per clans 
locals. I va prosseguir durant els segles de 

regència islàmica, època en la qual és pro-
bable que s’enriquís amb les figures de pro-
tecció vinculades amb la xaria (hurms) i que 
s’establissin mesures de protecció per als 
boscos sants, com els innombrables murabi-
tun que romanen a les muntanyes de Marroc, 
entorn d’eremitoris o tombes de sants (Tai-
qui et al, 2005). Un bon exemple el trobem 
en el nom àrab Jabal al-barakah, literalment, 
muntanya beneïda, del qual deriva el nom ca-
talà de Montsant. 

A partir del segle IX, quan els monestirs cris-
tians van començar a jugar un paper rellevant 
en l’organització territorial i la gestió dels 
recursos naturals dels comtats pirinencs, la 
cura en la gestió forestal es va mantenir, i es 
va expandir, a mida que s’anaven colonitzant 
territoris conquerits als musulmans cap al 
sud. Els monjos benedictins i cistercencs apli-
caven aquell article de la regla de Sant Benet 
segons el qual s’ha de tenir cura de totes les 
coses del monestir “com si fossin vasos sa-
grats de l’altar”. I les “coses del monestir” in-
cloïen els extensos boscos que les comunitats 
monàstiques gestionaven. En són exemples 
el registre de set segles d’aprofitaments fo-
restals del magnífic bosc de Poblet, gestionat 
pels cistercencs (Torcal & Mallarach, 2008), 
o l’existència d’ “alzinars que no havien estat 

Boscos de Sant Ivan, entorn del monestir de Rila –cor espiritual, identitari i cultural de Bulgària– on s’ha mantingut, al 
llarg dels segles, la “santa unitat” entre el monestir i la natura que va desitjar el seu fundador. 
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mai tallats” entorn de la cartoixa d’Escaladei, 
al Priorat. 

En resum, mentre les societats tenien boscos 
sants o sagrats, vinculats a santuaris d’una 
mena o altra, encara que fossin reserves de 
caça de la noblesa, els boscos vells o madurs 
van ser respectats. Perquè el sagrat ha ins-
pirat i segueix inspirant respecte, arreu del 
món, allà on es manté vinculat a la natura 
d’una manera orgànica (Nasr, 1989), i la seva 
absència, en canvi, obre la porta a un canvi ra-
dical de relació amb el món natural determi-
nada per l’utilitarisme materialista. A partir 
del Renaixement, i de la Reforma protestant, 
a l’Europa occidental va anar desapareixent, 
doncs, el patrimoni immaterial dels boscos, 
però els seus valors van perdurar, en bona 
mesura a l’Europa de l’Est, dins de l’imperi 
otomà o els països regits per esglésies cristia-
nes orientals, amb els ‘boscos excomunicats’, 
els ‘boscos sants’, els ‘zapis’ i altres fórmules 
de preservació efectives (Davydov, 2009).

Canvis de valors a partir de la 
industrialització

Tot i que la cultura renaixentista ja va fo-
mentar l’antropocentrisme, el gran canvi de 
valors envers la natura no va arribar fins la 
caiguda de l’Antic Règim, amb la revolució 
científica i industrial i el foment del positi-

visme i el reduccionisme materialistes. La 
consciència d’una Natura amb valors espi-
rituals, plena de presències subtils o celes-
tials, es va anar esvaint, alhora que ho feien 
els valors intrínsecs de la majoria de boscos 
antics. L’augment de població al segle XVIII 
va portar a una sobreexplotació dels boscos 
comunals i és en aquesta època que devien 
ser tallats molts dels boscos vells i madurs. 
Només varen sobreviure alguns boscos antics 
a l’interior de les extenses propietats de la 
reialesa, la noblesa i els estaments eclesials, 
especialment els ordes monàstics. 

Tot això va acabar sobtadament i tràgica amb 
la Desamortització de 1835 i la majoria de 
boscos madurs que restaven van ser tallats 
arreu en pocs anys (Urteaga, 1987). El cas del 
magnífic bosc de Poblet està perfectament 
documentat (Martínez, 2001). Els darrers 
grans boscos madurs de Catalunya van esde-
venir, en pocs anys, un simple recurs forestal 
explotable en forma de fusta, llenya o carbó,..
en definitiva, diners i energia per alimentar 
el procés d’industrialització i enfortir la nova 
burgesia.

El màxim poblament rural i la màxima densi-
tat ramadera extensiva van donar-se a darre-
ries del segle XIX i inicis del XX, època en la 
qual la superfície forestal de Catalunya va as-
solir el mínim històric (Boada, 2003). Només 
van sobreviure rodals de boscos madurs en 
indrets remots, inaccessibles o prop d’alguns 

grans masos, sovint adevesats i apreciats com 
a records de família. 

Tanmateix, la reacció contra la ràpida trans-
formació de l’entorn natural va sorgir de 
la mà dels escriptors i poetes -romàntics i 
noucentistes- i també dels pintors paisatgis-
tes –sobretot els impressionistes- que varen 
reaccionar obertament contra la destrucció 
de la natura, i dels boscos vells en especial, 
lloant-ne la bellesa i l’encís. Aquests corrents, 
units al desenvolupament de l’excursionisme 
científic i el naturalisme -recordem que la 
Institució Catalana d’Història Natural es fun-
dà el 1899- van influir en els propietaris ru-
rals més cultes, a preservar rodals de boscos 
madurs, generalment prop de les seves pai-
ralies. D’aquests rodals, però, una colla varen 
sucumbir més tard, durant el període autàr-
quic que va seguir la Guerra civil espanyola 
(1939-54) per necessitats peremptòries de 
fusta o de llenya. 

A inicis del segle XX la majoria de governs 
dels estats nacionals occidentals van agafar 
la iniciativa de conservar alguns boscos i es-
pais naturals emblemàtics; en el cas espanyol 
a partir de 1908 amb la creació dels primers 
parcs nacionals. L’argumentari per protegir 
la natura canvià gradualment i donà un nou 
tomb a partir dels anys cinquanta, per de-
cantar-se definitivament cap als valors pro-
ductius, recreatius i científics del patrimoni 
natural. El primer parc nacional a Catalunya 
s’estableix el 1955, el d’Aigüestortes i Estany 
Sant Maurici i va protegir estrictament tots 
els boscos madurs alpins que conté. A partir 
d’aleshores, les motivacions esgrimides eren 
de caire científic i estètic, vinculades al valor 
botànic i faunístic dels boscos. Quan al 1992 
s’aprovà el Pla d’Espais d’Interès Natural de 
Catalunya, es varen aplicar sistemàticament, 
per primera vegada, criteris ecològics més 
abstractes, tals com la representativitat, sin-
gularitat, raresa i vulnerabilitat. El discurs 
científic va acabar imposant-se i a partir de la 
dècada de 1970 ja dominava la valoració del 
patrimoni natural (Mallarach, 1999). 

Polítiques de conservació de la 
biodiversitat i pèrdua sostinguda 
de boscos madurs

La primera Cimera de la Terra de Rio (1992), 
la reunió amb més representativitat interna-
cional i de més alt nivell que s’havia celebrat 
mai fins aleshores, va donar lloc a documents 
polítics de gran entitat, entre els quals cal 
destacar la Declaració de Rio, l’Aliança global 
per al medi ambient i el desenvolupament 
(l’Agenda 21), el Conveni marc sobre el canvi 
climàtic, el Conveni sobre la diversitat biolò-
gica i la Declaració de principis relatius als 
boscos. En tots ells es reconeixia clarament 
la dependència de la humanitat envers la na-
tura i la necessitat de revertir les tendències 
insostenibles si es vol un futur millor per a la 
humanitat. 

El Conveni sobre la biodiversitat va entrar en 
vigor el desembre de 1993, signat per 168 
estats entre els quals el Regne d’Espanya, 
amb l’objectiu de ‘frenar la pèrdua de biodi-
versitat el 2010”. En el programa de treball 

Pallastunturit, boscos i llacs sagrats des d’abans del cristianisme, avui dia part del Parc Nacional de Pallas-Yllästunturi 
(Finlàndia).
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del conveni els boscos i les jungles madures 
van merèixer una atenció especial des de bon 
principi.

Les tendències globals, però, van seguir em-
pitjorant. Des de l’expansió de la civilització 
industrial, la destrucció de boscos verges, 
primaris, vells o madurs segueix progres-
sant a ritme exponencial, arreu del món, en 
paral·lel a la pèrdua de biodiversitat. En els 
20 anys transcorreguts des de la Cimera de 
la Terra de Rio (1992) fins a Rio+20 (2012), 
l’Index Planeta Viu que valora la biodiversitat 
global, basat en 2500 espècies vertebrades 
indicadores, va davallar un 12 %. La destruc-
ció irreversible dels ecosistemes terrestres 
més rics en biodiversitat –les jungles tropi-
cals- va progressar al ritme d’uns 17 milions 
d’ha/any. Brasil i Indonèsia són els estats que 
concentren les pèrdues més grans. Si conti-
nués el ritme d’aquests dos darrers decennis, 

abans d’acabar aquest segle la majoria de 
boscos primaris del món haurien sucumbit 
(UNEP, 2011). I no es tracta només d’un greu 
problema ecològic: la destrucció de les jun-
gles tropicals va unida a deportacions, violèn-
cia, injustícies i ....també a la resistència de les 
poblacions locals i indígenes d’arreu del món. 

A Europa les tendències recents han estat di-
ferents de les globals. Al voltant d’un terç de 
la superfície terrestre dels països d’Europa 
és forestal, i la tendència actual dels boscos 
europeus és expansiva, en conjunt. Ara bé, 
l’augment de la superfície forestal és una 
cosa i la conservació de la seva biodiversitat 
n’és una altra. Al conjunt d’Europa, només 
un 5% dels boscos es consideren inalterats 
per la intervenció humana, amb tendència a 
la reducció. I més de la meitat dels boscos no 
alterats es troben a la Federació Russa. Dins 
de la Unió Europea, Romania i Bulgària són 

els estats que tenen més superfície relativa i 
absoluta de boscos vells i madurs (European 
Environmental Agency, 2010). Tanmateix, 
la destrucció dels grans boscos boreals del 
Nord de Rússia avança a un ritme molt intens.

A la Unió Europea, el Conveni sobre la biodi-
versitat fou ratificat tot seguit per tots els es-
tats membres, però va semblar poc ambiciós. 
A diferència d’altres regions del món, la Unió 
Europea té un alt grau de desenvolupament 
tecnològic , governs democràtics i estava im-
pulsant polítiques conservacionistes fermes, 
establertes amb criteris científics, entre les 
qual destaca la xarxa Natura 2000, recolzada 
en les directives hàbitats i aus, definides amb 
criteris bioregionals superant, doncs, l’artifici 
de les fronteres polítiques i administratives. 
A la Cimera de Göteborg (2001) els ministres 
europeus de Medi Ambient es varen compro-
metre a aturar la pèrdua de la biodiversitat 
i la degradació dels serveis ecosistèmics el 
2010. 

Tanmateix, nou anys més tard, l’ avaluació 
de l’Agència Europea de Medi Ambient va 
reconèixer que no només no s’havia aturat 
la pèrdua de biodiversitat, sinó que ni tan 
sols s’havia pogut frenar. Més encara, aproxi-
madament el 50% de les espècies i el 65% 
dels hàbitats europeus avaluats es trobaven 
en un estat de conservació “desfavorable” o 
“dolent”. I el 27% dels mamífers, el 10% dels 
rèptils i el 8% dels amfibis associats amb 
els ecosistemes forestals estaven amenaçats 
d’extinció. Concretament, més d’un miler 
d’espècies vinculades als boscos boreals es-
tan en greu perill d’extinció (European Envi-
ronmental Agency, 2009). I això que els estats 
de la Unió Europea, en conjunt, exportem la 
majoria dels impactes negatius sobre la biodi-
versitat cap a d’altres països, d’on importem 
la major part dels recursos que consumim i 
cap als quals exportem la major part dels re-
sidus i les emissions que generem, amb un 
dèficit ecològic superior al 200% (Wakerna-
gel et al, 2005). Per aquest motiu, l’abril de 
2010, els ministres europeus de Medi Am-

bient van posposar el compromís d’aturar la 
pèrdua de la biodiversitat i la degradació dels 
serveis ecosistèmics fins a l’any 2020.

A part d’això, la incapacitat dels governs dels 
països més grans i influents del món per po-
sar-se d’acord a reduir significativament la 
combustió d’hidrocarburs i les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle que se’n deriven, fa 
que els impactes en el canvi climàtic global 
siguin cada vegada més perceptibles i les pre-
diccions científiques anuncien impactes molt 
severs en els extrems latitudinals i altitudi-
nals, d’ací poques dècades. A la conca Medite-
rrània, i a Catalunya en particular, l’augment 
dels períodes de sequera i d’hiverns més 
càlids afebleix els boscos –tant els madurs 
com els que no ho són- contra els flagells i 
els fa cada cop més vulnerables (Llebot, ed., 
2010). 

La preservació dels boscos 
primigenis i madurs a Europa

A causa de la seva història, bressol de la in-
dustrialització, Europa conserva pocs boscos 
vells i madurs, menys del 3% dels del món. 
Les polítiques de preservació dels boscos pri-
migenis i madurs que romanen varien força 
segons els països i la sensibilitat social. És a 
escala europea, on fins i tot s’han elaborat i 
aprovat estratègies i plans per a salvaguar-
dar-los, però la responsabilitat política rau a 
les mans dels governs dels estats nacionals, o 
bé les dels governs subnacionals en el països 
federals o equivalents.

L’Estratègia paneuropea de la diversitat bio-
lògica i paisatgística del Consell d’Europa 
(1995) indica en matèria dels ecosistemes 
forestals els següents objectius: primer, la 
conservació d’àrees adequades per garan-
tir la conservació de tots els tipus de boscos 
a Europa, amb incidència en la majoria dels 
boscos madurs secundaris. Segon, la conser-
vació dels hàbitats forestals d’espècies que 
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requereixen superfícies boscoses poc o gens 
alterades per activitats humanes, incloent-hi 
els majors rangs de protecció per a espècies 
amenaçades de la Convenció de Berna, la 
Directiva Hàbitats i la Comissió Econòmica 
de les Nacions Unides per a Europa. I tercer, 
l’enfortiment de la gestió forestal sostenible 
i la protecció dels boscos vells en els estats 
membres de la regió mediterrània.

La recent Estratègia de la Unió Europea sobre 
la Biodiversitat fins a 2020 (2011) proposa 
conformar una xarxa europea de boscos des-
tinats a evolució natural i, per fer-ho possible, 
estableix la necessitat de completar la creació 
de la xarxa d’espais protegits Natura 2000 per 
garantir una adequada protecció d’espècies i 
hàbitats, recuperar en els propers 10 anys al-
menys el 15% dels ecosistemes degradats i fa-
cilitar la seva interconnexió biològica mercès 
al desplegament d’infraestructures verdes.

En nombrosos països europeus la major part 
dels boscos madurs que els resten ja formen 
part de reserves integrals o reserves naturals. 
Aquest seria el cas del Regne Unit, Aleman-
ya, Finlàndia, etc. Altres governs han aprovat 
normes valentes. Per exemple, el govern ro-
manès va aprovar l’any passat una disposició 
legal (Ordinul 3397/10.09.2012 p) que pro-
tegeix tots els boscos verges del país i això 
que és un dels països europeus –a banda de 
Rússia- que té més superfície de boscos amb 
un alt nivell d’integritat. D’altres, encara, in-
centiven amb instruments econòmics o fis-
cals la protecció de boscos madurs. En altres 
països, com Dinamarca o els Països Baixos, la 
societat civil ha agafat el lideratge i la major 
part de les reserves integrals de boscos vells 
i madurs han estat establertes per organitza-
cions conservacionistes no governamentals. 
L’any 2011 el WWF va impulsar una cam-
panya que va permetre salvaguardar més de 
300.000 ha de boscos verges als Carpats, so-
bretot a la part romanesa. 

La preservació dels boscos madurs 
a casa nostra

L’enorme expansió dels boscos que ha ex-
perimentat Catalunya en els darrers seixan-
ta anys, a partir de l’arribada massiva dels 
combustibles fòssils, ha transfigurat un país 
de conreus i prats en un país de boscos joves, 
atapeïts, de bosquines i matollars. En poc 
menys d’un segle la superfície forestal ha pas-
sat d’un mínim històric a un màxim històric. 
La superfície forestal actual és doncs, molt 
gran, però de poca qualitat, tant des del punt 
de vista de la biodiversitat, perquè han sobre-
viscut poquíssims boscos madurs o vells, com 
des del punt de vista de la producció forestal, 
perquè predominen boscos atapeïts, amb ar-
bres joves i prims, d’espècies de creixement 
ràpid, sobretot pinedes, on no s’ha fet cap 
gestió silvícola des de fa mig segle, cosa que 
les fa molt vulnerables als incendis forestals.

Tot i haver ratificat el 1993 el Conveni sobre 
la biodiversitat i malgrat haver aprovat una 
estratègia per aplicar-lo l’any 1999, Espan-
ya destaca dins de la Unió Europea per ser 
l’estat amb més diversitat biològica que té 
menys informació sobre l’estat de conserva-
ció dels seus hàbitats i espècies, i també, per 
ser un dels estats que ha acumulat més san-
cions per incompliment de les normes am-
bientals europees (European Environmental 
Agency, 2009).

No és que manquin propostes ben raonables 
i fonamentades. Per exemple, l’Estratègia 
Forestal Espanyola (1999) va proposar la 
creació d’una xarxa de conservació de boscos 
singulars, de seguiment dels boscos naturals 
i d’enclavaments ecològicament fràgils. Poc 
després, el Pla Forestal Espanyol (2002) va 
disposar que cal desenvolupar una xarxa de 
boscos singulars en el desplegament de Xar-
xa Natura 2000. Uns anys més tard, el Pla 
Estratègic del Patrimoni Natural i de la Bio-
diversitat d’Espanya (2011) reconeixia que 
la superfície de boscos madurs o d’elevada 
naturalitat s’havia reduït molt i recomanava 

Pintura de Renoir (1886): el pintor Jules Le Cœur passejant pel bosc de Fontainebleau, primera reserva natural forestal 
de França, promoguda pels pintors paisatgistes.
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protegir una superfície mínima de cada tipus 
de bosc, que conservés un alt grau de natu-
ralitat com a primer pas per crear una xarxa 
de boscos d’alt valor natural, ben conservats i 
que siguin representatius de totes les forests 
de l’Estat. 

Tanmateix, les competències clau en matèria 
de conservació de la natura no estan en mans 
del govern central sinó dels governs dits au-
tonòmics, i l’interès que han demostrat en 
aquesta matèria ha estat generalment escàs. 
A més, uns i altres han tingut, en aquests te-
mes, un grau de cooperació feble. Són comp-
tades les Comunitats Autònomes que han 
elaborat una Estratègia per a la conservació 
de la biodiversitat i menys encara les que 
l’apliquen, i no n’hi ha cap que s’hagi propo-
sat seriosament salvaguardar tots els boscos 
madurs. A Catalunya, els organismes compe-
tents encara no han assumit aquest objectiu 
fonamental. 

De fet, a l’hora d’escriure aquestes ratlles, 
Catalunya no disposa d’un marc legal actua-
litzat per protegir el patrimoni natural o la 
biodiversitat, tot i que s’han fet propostes 
molt vàlides des de fa anys (Vila i Vargas, 
eds., 2005). No s’ha aprovat cap Estratègia de 
conservació de la biodiversitat, ni tampoc es 
disposa d’una administració capaç d’assumir 
els reptes que això comporta en un país com 
Catalunya, sotmès a enormes pressions i im-
pactes ambientals, derivats no sols dels 7 mi-
lions d’habitants sinó també dels més de 15 
milions de turistes que rebem. En realitat, 
a escala de Catalunya ni tan sols disposem 
d’un inventari complet de boscos madurs. En 
tenim una mostra petita, suposadament re-
presentativa, inclosa en un inventari més am-
ple, el de boscos singulars de 2011, el qual, a 
hores d’ara, segueix sense comptar amb cap 
protecció legal associada. 

És veritat que Catalunya disposa d’un siste-
ma d’espais naturals protegits extens que co-
breix un xic més del 30% del territori i que 
predominen els ambients forestals però, a 
diferència d’altres països europeus, la majo-
ria dels nostres espais naturals protegits són 
de propietat privada i tenen un nivell de pro-
tecció tan baix, que no garanteix la salvaguar-
da dels boscos madurs. L’única avaluació de 
l’efectivitat del sistema d’espais protegits de 
Catalunya, impulsada per la Institució Cata-
lana d’Història Natural entre 2003 i 2004, va 
mostrar que està molt desequilibrat cap als 
nivells més baixos de protecció, que pateix 
dèficits crònics, tant legals com de mitjans, i 
que la manca de cooperació i coordinació ad-
ministrativa fa que la seva efectivitat, de cara 
a la conservació del patrimoni, sigui baixa 
fins i tot dins dels espais de protecció especial 
(Mallarach, et al, 2008). 

Per la banda positiva, cal deixar constància 
que, els darrers anys, diverses institucions i 
entitats han assumit responsabilitats i han 
impulsat accions molt significatives. Diver-
ses entitats naturalistes han elaborat inven-
taris complets de boscos madurs d’algunes 
comarques, com la Garrotxa, i s’han esta-
blert mesures per protegir-ne alguns, com 
els boscos madurs de l’Alt Pallars. Alguns 
plans d’ordenació forestal recents, sobre-
tot quan actuen en boscos d’utilitat pública, 
dins de reserves nacionals de caça o d’espais 
Natura 2000, protegeixen els rodals de bos-
cos madurs, deixant-los a evolució natural. 
D’altra banda, la Diputació de Girona i la 
desapareguda Fundació Territori i Paisatge 
varen impulsar la creació de reserves fores-
tals temporals, per mitjà de compensació de 
drets de tala als propietaris, privats o públics. 
En alguns casos, han calgut mobilitzacions 
socials i processos participatius per poder 
salvaguardar, in extremis, alguns boscos ma-
durs que es volien tallar, tot i ser de propietat 
pública i trobar-se dins d’espais naturals pro-
tegits, com l’avetosa de la Vall de Carboners 
o la Mata de València,... Tanmateix, malgrat 
tots aquests lloables esforços, els excepcio-

nals boscos madurs van sent abatuts, un rere 
l’altre, sense cap glòria.

La raó és fàcil d’explicar: bona part de la pe-
tita superfície de rodals forestals centenaris 
que romanen al Catalunya es troba despro-
tegida, a efectes pràctics, encara que siguin 
dins del Pla d’espais d’interès natural, o de 
la xarxa Natura 2000. La crisi econòmica 
dels darrers anys ha reactivat l’explotació 
forestal, que s’havia esllanguit per manca 
de rendiment econòmic, abans de 2008. Ara 
bé, com que els preus encara fan poc viable 
l’explotació forestal dels boscos mediocres 
que predominen, al país, les tales s’adrecen 
als pocs rodals de bosc que tenen arbres de 
grans dimensions. Quan tenen pla de gestió 
forestal aprovat (que generalment ignora 
l’existència de rodals amb alta biodiversitat) 
encara és més fàcil, car no han de demanar 
permís. Quan es tracta de boscos públics, 
executen el pla d’ordenació forestal que no 
sempre reconeix el valor dels boscos madurs. 
I com que la major part de la societat en viu al 
marge i els ignora, amb prou feines se’n parla. 

El resultat d’aquesta situació és que una part 
dels boscos madurs que romanien a Catalun-
ya quan es van celebrar les Primeres Jorna-
des sobre boscos madurs el 2002, han estat 
tallats des d’aleshores. Cal reconèixer que la 
tala de boscos madurs s’ha fet i es segueix 
fent legalment i que és del tot legítima; al-
tra cosa és que sigui èticament o socialment 
acceptable. No és que s’elimini el bosc, sinó 
que l’explotació forestal fa desaparèixer 
tots aquells elements singulars, propis dels 
boscos madurs, incloses moltes de les seves 
espècies, de manera que el bosc magnífic 
d’antany esdevé un bosc mediocre, rejovenit 
i banal. Es destrueix un bé preciós, singular, 
que no es pot recuperar ni restaurar a esca-
la de les properes generacions, a canvi d’uns 
pocs euros. 

L’illa bàltica de Vilm (Alemanya), antic eremitori medieval, parc natural de la reialesa durant segles, i actual reserva 
integral i seu de l’Acadèmia Internacional de Conservació de la Natura. 
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Cap a una visió més integral del 
patrimoni dels boscos madurs

Com s’ha indicat abans, la valoració del patri-
moni natural i la justificació de les polítiques 
de conservació varen adoptar, a mitjans del 
segle passat, uns criteris i llenguatge cien-
tífics. Això li va donar un rigor en l’anàlisi, 
però les propostes van mantenir el caràcter 
subjectiu, o polític, car la ciència occidental és 
òrfena de valors. Aquest biaix té, a més, limi-
tacions envers altres aspectes del patrimoni 
natural que la ciència ignora –com el patri-
moni immaterial- sense parlar d’altres cultu-
res no occidentals, que no s’hi senten identifi-
cades. Per tots aquests motius, l’exclusivisme 
científic va ser qüestionat seriosament en 
el Congrés mundial d’espais naturals prote-
gits d’UICN, celebrat a Durban (Sudàfrica) el 
2003. Allà es va debatre, per primera vegada 
seriosament, el plantejament materialista i 
tecnocràtic subjacent al model occidental de 
conservació de la natura. Les resolucions del 
congrés varen recomanar que en els sistemes 
d’espais naturals protegits, totes les seves 
etapes (designació, establiment d’objectius, 
planificació, zonificació, gestió, i formació 
dels gestors) donessin una atenció equilibra-
da a tot l’espectre de valors materials, cultu-
rals i espirituals. També va recomanar desen-
volupar i dur a terme campanyes d’educació 
pública i mediàtiques per promoure la cons-
ciència i el respecte pels valors culturals i es-
pirituals, i en particular, els llocs sagrats. 

La sotragada que això va causar ha tingut re-
percussions diverses. Escau destacar la crea-
ció del Grup de treball de valors espirituals 
i culturals dels espais naturals protegits i la 
consideració que és deguda a una dimensió 
cabdal per conservar el llegat patrimonial: la 
governança. 

Entre els principals fruits d’aquest grup de 
treball escau destacar l’elaboració i publica-
ció de les directrius per als gestors d’espais 
naturals protegits que contenen llocs naturals 
sagrats (Wild & McLeod, 2008) i les actes dels 

tallers que la Iniciativa Delos ha organitzat a 
Europa: a Montserrat, el 2006; a Ouranòupo-
lis (Grècia), el 2007, i Aanaar / Inari (Finlàn-
dia), el 2010. Els valors culturals i espirituals 
de la natura són cada vegada més reconeguts 
en l’escena internacional i europea (Mallara-
ch, 2008 i 2012). Des de les organitzacions 
conservacionistes més influents, es reconeix 
la necessitat d’adoptar enfocaments més in-
tegradors, que abastin tot l’espectre de valors 
i de beneficis dels espais naturals protegits, i 
s’han publicat bones síntesis en aquest sen-
tit (Harmon & Putney, eds. 2003; Stolton & 
Dudley, 2010). En alguns països, com ara Ale-
manya, els programes d’educació ambiental 
silenciosos desenvolupats en boscos madurs 
han demostrat una gran efectivitat per can-
viar actituds (Deickert, 2012).

L’any passat, l’organització EUROPARC-Es-
panya va publicar el primer manual per guiar 
la integració del patrimoni immaterial en els 
espais naturals protegits. En el cas dels bos-
cos madurs, aquest patrimoni és molt ampli 
i divers. Comprèn valors artístics com ara la 
música, la literatura, la dansa, la pintura, la 
fotografia,.... Valors estètics com ara silenci, 
tranquil·litat, bellesa, majestat,... Aspectes 
vinculats als coneixements i oficis tradicio-
nals del bosc (llenyataires, carboners, tragi-
ners, bosquerols, etc), o les fires, festes i gas-
tronomia vinculades als boscos. Els sistemes 
de governança vinculats, com ara els boscos 
comunals, els usos i costums, etc. I també els 
valors vinculats a fets històrics significatius, o 
al llenguatge, com ara el vocabulari, les dites, 
la toponímia, les llegendes o les rondalles. I, 
en certs casos, elements de religiositat po-
pular com són els aplecs o pelegrinatges, o 
altres valors espirituals vinculats a centres 
sagrats del passat, com ara megàlits, temples 
precristians o antics boscos sagrats o màgics 
(Mallarach, Comas, i de Armas, 2012).

 Ara que l’economia financera ja ha descobert 
la seva cara més tirànica i patològica (Pigem 
2012), s’ha fet palesa la necessitat de subor-
dinar la racionalitat econòmica a les priori-

tats dels valors humans, no pas a l’inrevés. 
No es pot reduir el valor patrimonial dels 
pocs boscos madurs que romanen al preu 
de la seva fusta. Urgeix recuperar una visió 
més integradora, que abasti tot l’espectre 
de valors, i adoptar un estil comunicatiu que 
faci ús de diversos registres per aconseguir 
que ressoni i commogui sectors més amples 
i diversos de la societat, més enllà dels con-
vençuts. El valor terapèutic dels boscos ma-
durs, tal com s’ha desenvolupat, per exem-
ple, al Japó, permet mostrar als escèptics la 
relació d’interdependència que hi ha entre la 
salut -física i anímica- de la societat i la salut 
de la natura que ens acull i nodreix. Ajudar a 
conèixer i gaudir de tots els beneficis que els 
boscos madurs ens aporten avui (a canvi no-
més que els respectem la seva vida), i mostrar 
la seva rellevància per al benestar tant perso-

nal com social, hauria d’ajudar a assumir la 
responsabilitat de salvaguardar-los per a les 
generacions futures.

A grans pinzellades, aquest és el marc con-
ceptual, polític, social, econòmic i cultural 
en el que ens trobem avui dia; i aquests són 
alguns dels reptes que tenim plantejats per 
preservar els venerables boscos madurs de 
Catalunya. Aquest context pot ajudar a enten-
dre millor algunes ponències que segueixen, 
car hi ha autors que donen aquestes coses 
per sabudes. Malgrat les pèrdues dels darrers 
anys, encara compartim l’esperança de pre-
servar els rodals de boscos madurs que han 
sobreviscut, que ofereixen a tothom que s’hi 
acosta amb respecte una experiència de be-
llesa i harmonia inesgotables.
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Resum

Aquest article presenta una síntesi de la rela-
ció entre els boscos considerats madurs i la 
biodiversitat que acullen. Tot i que es tenen 
en compte bàsicament els boscos que es po-
den trobar a Catalunya o a latituds semblants 
dins d’Europa, també es fa esment d’altres 
tipus de boscos madurs on la presència 
d’arbres vells i fusta morta i un cicle ecològic 
natural expliquen que la seva biodiversitat si-
gui de les més altes dels biòtops del planeta. 
Tot i que a Catalunya s’ha efectuat poca recer-
ca sobre la biodiversitat dels boscos més vells 
que, fins fa poc, ni tan sols s’havien catalogat, 
si es prenen com a referència les dades sobre 
la diversitat biològica obtingudes a la comar-
ca de la Garrotxa es fa palès que és clarament 
superior respecte de la que hi ha en boscos 
que han estat tallats durant els darrers de-
cennis. 

Summary 

Biodiversity of old-growth forests: a 
reflection from Catalonia
This article presents an overview of the 
relationship between forests considered to 
be mature and the biodiversity they host. 
Although the focus of this paper are old-
growth forests in Catalonia and at similar 
latitudes in Europe, it also discusses other 
types of mature forest where the presence of 
old trees, dead wood and a natural ecological 
cycle explains why the biodiversity of such 
sites is among the highest of all habitats 
on the planet. Although little research 
has been carried out in Catalonia on the 
biodiversity of its oldest forests, which until 
very recently were not even catalogued, 
data obtained for biological diversity in La 
Garrotxa suggest that the biodiversity in 
mature forests is clearly higher than that in 
forests that have been cut in recent decades. 

La biodiversitat dels boscos madurs: una reflexió des 
de Catalunya



42 43

La biodiversitat dels boscos 
verges, vells i madurs a Europa

A Catalunya, pròpiament, no hi queden bos-
cos vells sinó més aviat boscos madurs en-
tesos com totes aquelles masses forestals poc 
o gairebé gens afectades per les activitats hu-
manes, en les quals es detecta, des d’un punt de 
vista funcional i estructural, un estat de ma-
duresa avançat en equilibri dinàmic i que han 
assolit o tendeixen a la consecució d’un estat 
pròxim al màxim biològic estable d’acord amb 
les potencialitats naturals del medi (Agelet i 
Montserrat, 2004). 

Tant els boscos vells com els madurs tenen un 
”alt valor de conservació” que, segons el Fo-
rest Stewardship Council, inclou àrees fores-
tals d’interès significatiu a nivell local, regio-
nal o nacional, amb una elevada concentració 
de valors de biodiversitat (endemismes, es-
pècies amenaçades, refugi,…) o ecosistemes 
amenaçats. 

A Europa, la biodiversitat en boscos vells, 
o madurs, és significativa, però no tant en 

nombre total d’espècies sinó més aviat en 
espècies especialitzades i rares, moltes de les 
quals es poden considerar bioindicadores de 
l’estat del bosc. Cal recordar que encara hi ha 
moltes espècies desconegudes per la ciència. 
De fet, als boscos verges és on més espècies 
es descobreixen, tant vegetals com animals.

Per a l’avaluació de la biodiversitat se sol 
mesurar o bé el nombre d’espècies com a 
unitats de la biodiversitat (Claridge et al., 
1997), o bé un seguit d’indicadors (Noss, 
1990). Però sempre se sol basar en alguns 
grups d’espècies ja que és difícil, per no dir 
impossible, poder-les comptar totes. I sovint, 
les espècies més grans i boniques, rares i 
amenaçades, es valoren molt més que no pas 
les espècies discretes i petites o les més fre-
qüents i esteses.

La forest de Bialowieza (Polònia i Ucraïna) 
que es presenta com un dels millors boscos 
vells d’Europa, no és verge. Conté monu-
ments funeraris i s’hi van exterminar l’ós (Ur-
sus arctos), el golafre (Gulo gulo) o fins i tot el 
bisó europeu (Bison bonasus) que ara torna a 

ser-hi present mercès a reintroduccions. Tan-
mateix, és molt diversa i s’hi han identificat 
més de 12.000 espècies.

Als Carpats és on hi ha alguns dels boscos 
verges més extensos i amb major biodiver-
sitat d’Europa, especialment a Romania, Es-
lovàquia i Ucraïna. Per això es va signar un 
conveni de salvaguarda de boscos vells  a les 
set nacions de la Convenció dels Carpats (Re-
pública Txeca, Eslovàquia, Polònia, Ucraïna, 
Hongria, Romania i Sèrbia).

Els boscos verges de Komi (Rússia europea) 
tenen un dels majors índexs de biodiversitat 
dels boscos boreals vells d’Europa amb més 
de 778 espècies de plantes vasculars, 410 
espècies de molses, 866 espècies de líquens, 
més de 300 espècies de bolets, 48 espècies 
de mamífers i 238 espècies d’ocells (Brann, 
2011). Als Pirineus, la fageda de la Maçana 
(Rosselló) és un dels exemples més coneguts 
amb gairebé 6.500 espècies de plantes i ani-
mals.

Criteris de naturalitat, 
singularitat, successió i 
biogeoquímica

La naturalitat i la singularitat són especial-
ment importants en termes de valors de 
biodiversitat dels boscos vells i madurs, 

sense oblidar espècies molt especialitzades 
d’aquests hàbitats. Com més elevada és la 
naturalitat, millor és l’estat de conservació i 
això comporta, normalment, una major biodi-
versitat i la presència d’espècies més remar-
cables (Gilg, 2005).

De fet, la naturalitat és el criteri que millor 
defineix un bosc madur i la seva relació amb 
la biodiversitat que acull (Dudley, 2011), en-
tenent per naturalitat el grau en què un bosc 
es correspon amb l’ecosistema original en 
termes de processos ecològics i composició 
de les espècies. El mateix autor reconeix que 
la idea “no pertorbat pels éssers humans” és 
un mite perquè arreu del món ho han estat, 
directament o indirecta, tot i que hi ha dife-
rents graus de modificació o intervenció hu-
manes. Així doncs, en els boscos madurs el 
grau de naturalitat sol ser molt alt mentre 
que en els boscos verges és màxima.

Un altre criteri aplicable és la singularitat. En-
tre els aspectes que permeten caracteritzar la 
singularitat d’un bosc hi ha la biodiversitat, el 
grau de maduresa, la raresa d’algunes espè-
ciesi fins i tot aspectes socials o de gestió sil-
vícola i de producció. Aquest criteri va servir 
per elaborar el Catàleg de boscos singulars de 
Catalunya (CREAF, 2011).

Però els criteris que ajuden millor a definir 
els boscos vells són els que fan referència a 
les seves característiques estructurals i de 
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composició, els processos de successió que 
han ajudat a provocar i mantenir l’estadi de 
vellesa i, finalment, els processos biogeoquí-
mics (Wirth et al., 2009).

Les característiques estructurals pròpies dels 
boscos vells (estrats arboris variats, diver-
sitat d’edats, arbres vells, clarianes i arbres 
morts) són les que proporcionen els nínxols 
i compleixen els requeriments d’hàbitat per 
a moltes espècies (Frank et al. 2009). Però 
l’estructura pot variar en gran manera i, a 
més, els canvis estructurals naturals deguts 
al foc, el vent, les tempestes o altres factors 
determinen la quantitat de fusta morta o la 
sincronització en la successió que afectarà la 
biodiversitat del bosc. Per això és tan impor-
tant la superfície que ocupa el bosc i també el 
seu grau de fragmentació.

Pel que fa a la successió, Oliver i Larson (1996) 
van descriure el bosc vell com un rodal format 
íntegrament pels arbres que s’han desenvolu-
pat en absència de processos al·logènics, en-
tenent com a procés al·logènic aquell en què 
intervenen factors externs a l’hora d’alliberar 
espai disponible per al creixement.  Foc, vent 
i tallades es consideren factors “al·logènics” 
i poden reiniciar una successió secundària. 
Aquestes pertorbacions naturals creen àrees 
obertes i diversificades en boscos madurs.

La funció d’hàbitat dels boscos primaris i la 
seva capacitat d’acollir una gran diversitat 
d’espècies animals i vegetals estan estreta-
ment relacionades amb una singular combi-
nació d’heterogeneïtat espacial i d’estabilitat 
temporal (Frank et al., 2009). Tot i el mosaic 
estructural que pugui exhibir un bosc madur, 
sempre tendeix a ser més estable, a escales 
de temps llargues, afavorint moltes espècies 
de creixement més lent. 

Finalment, els criteris biogeoquímics fan re-
ferència a la interrelació entre els factors bio-
lògics, geològics i químics. En són exemples 
els cicles de nutrients, la producció primària 
neta dels arbres, l’acumulació neta de bio-

massa zero i el creixement del sotabosc. Tam-
bé ajuden a explicar la relació entre els boscos 
i el cicle del carboni enfront del canvi climàtic 
(McGuire i Lukina, 2007). Recentment s’ha 
comprovat un grau alarmant de saturació en 
la capacitat dels boscos europeus d’absorbir 
diòxid de carboni (Nabuurs et al., 2013), 
tot i que els autors acusen l’”envelliment”1 
d’alguns boscos per la reducció en la capa-
citat d’absorció de CO2 i reconeixen que la 
pèrdua de superfície forestal i les alteracions 
degudes als incendis més freqüents, les ven-
tades, els flagells, etc., són les que més posen 
en perill la capacitat d’embornal de carboni 
que tenen els boscos.

Hàbitat

L’estructura i la riquesa d’espècies dels hàbi-
tats dels boscos vells varien segons els bio-
mes forestals. Tanmateix, moltes de les fun-
cions d’hàbitat són comunes a gairebé tots els 
seus ecosistemes. Les comunitats dels boscos 
talats o secundaris són menys diverses i més 
previsibles a causa dels forts filtres ambien-
tals que redueixen el nombre d’espècies que 
no poden tolerar les dures fluctuacions en el 
microclima (Frank et al., 2009).

Els boscos vells tendeixen a tenir entorns mi-
croclimàtics verticals i horitzontals estructu-
ralment complexos i dinàmics. Alhora, els seus 
hàbitats tenen més resiliència davant dels 
canvis de temperatura, llum i humitat, fet que 
explica l’alta diversitat de líquens i briòfits 
en tots ells i l’elevat nombre d’espècies este-
noiques com ara alguns amfibis, escarabats, 
falgueres, etc. Els arbres més vells, que també 

solen ser els més alts, creen una estructura 
vertical complexa que acull moltes espècies 
escasses o en perill d’extinció.

L’estructura forestal dels boscos madurs en 
la regió del Prepirineu Oriental presenta la 
distribució diamètrica que mostra la figura 1.

La seva estratificació vertical representada 
segons la fracció de cabuda coberta apareix 
reflectida en la figura 2:

Els rodals forestals vells són importants per 
a la biodiversitat atès el seu contingut en mi-
crohàbitats o els llargs períodes disponibles 
Els rodals forestals vells són importants per 
a la biodiversitat atès el seu contingut en 
microhàbitats o els llargs períodes dispo-

nibles per a la colonització o per totes dues 
coses alhora (Nordén i Appelqvist, 2001). 
Així doncs, per atribuir valors als rodals vells 
s’ha utilitzat el concepte de “continuïtat eco-
lògica” a partir de bioindicadors com algunes 
espècies de líquens, fongs, briòfits i insectes. 
Ara bé, per valorar la persistència de l’hàbitat 
a llarg termini caldria utilitzar com a indi-
cadors alguns mol·luscs terrestres, plantes i 
els briòfits i fongs liquenitzats que, com a pe-
rennial stayers o perennes que són, podrien 
ser utilitzats per indicar la persistència de 
l’hàbitat forestal a llarg termini.

Nordén i Appelqvist (2001) intenten rela-
cionar la riquesa biòtica saproxílica amb la 
quantitat de fusta morta i, per tant, de dis-
ponibilitat de microhàbitats (vegeu figura 3). 

Figura 2. Recobriment vegetal. Font: ANEGx, 2008.

Estructura arbòria dels bosquets amb un grau de maduresa més alt.
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Per crear un nivell d’equilibri entre les taxes 
d’entrada i de sortida de la fusta morta, cal 
que el bosc vagi madurant i envellint, i això 
vol dir que a mesura que augmenta la dis-
ponibilitat de microhàbitats i de fusta mor-
ta també augmenta el nombre d’espècies. 
En un escenari alternatiu (A), l’isolament i 
altres factors poden constrènyer la rique-
sa d’espècies i conservar-ne poques i en un 
altre on no hi hagi isolament (B), la rique-
sa pot davallar cap al final de la successió a 
causa de la competició i les extincions locals. 
En l’escenari acord amb la doctrina-EC (C), 

s’espera que la biodiversitat vagi augmentant 
lentament durant un llarg període.

La quantitat i la diversitat estructural de fusta 
morta al bosc permeten l’existència de molts 
organismes sapròfits com són els fongs, es-
carabats xilobionts i tèrmits que, al seu torn, 
suporten moltes altres espècies en graons su-
periors de la cadena alimentària.

També cal considerar les interaccions planta-
animal que, com la dispersió i la pol·linització, 
tenen una gran complexitat en els boscos 
vells, especialment en els tropicals. Els efec-
tes de la fragmentació en les poblacions 
d’organismes vius són difícils de valorar, però 
les pertorbacions humanes trenquen les ca-
denes dels processos mutualistes i arriben a 
causar canvis irreversibles, a llarg termini, en 
els processos que regeixen els ecosistemes 
forestals.

Algunes espècies dependents de l’estadi més 
tardà en la successió, que tenen una capacitat 
de dispersió més limitada, obstaculitzen el 
curs natural de la successió i la regeneració 
en els boscos primaris. Per això calen unes 
superfícies mínimes viables de boscos intac-
tes per tal de mantenir les associacions biòti-
ques completes, però no hi ha un consens clar 
sobre el llindar màxim de pertorbacions an-
tropogèniques que poden ser acceptades pels 
boscos primaris. 

Les espècies dels boscos madurs

Fongs

L’ecosistema fúngic és molt divers gràcies 
a la fusta morta. Segons l’estadi de descom-
posició de la fusta, es podran trobar unes 
espècies o altres perquè, de fet, hi ha una ve-
ritable successió. Durant la descomposició es 
produeixen canvis en l’estructura física dels 
arbres: canvien la humitat, l’acidesa i els con-
tinguts de nutrients, cosa que permetrà que 
es desenvolupin unes espècies o altres de 
fongs. També dependrà de com mori l’arbre, 
si ho fa a peu dret o per caiguda. En boscos 
madurs, amb arbres grossos i alts que triguen 
molt a podrir-se, la diversitat d’espècies de 
fongs serà molt més alta que no pas en bos-
cos més joves i sense gaire fusta morta (Gilg, 
2005;). A la fageda de la Massana, situada al 
vessant rossellonès de la serra de les Albe-
res, s’hi han identificat 638 espècies de fongs 
(Magdalou, 2013) i als Alps, només en una 
hectàrea de bosc, més de 300 (Dudley i Va-
llauri, 2004). A Catalunya hi ha diversos fongs 
amenaçats (molts d’ells també a Europa) que 
estan vinculats amb l’existència de fusta mor-
ta i dels arbres vells (ICHN, 2010) com ara: 

Buchwaldoboletus lignicola, Caloscypha ful-
gens, i Hericium erinaceus (en perill crític), 
entre d’altres.

Líquens

Els líquens són una part important de la di-
versitat biològica dels boscos madurs. Hi ha 
espècies que es consideren bones indicado-
res de la gestió forestal perquè són molt més 
freqüents i abundants en boscos vells que 
tenen una elevada continuïtat espacial i tem-
poral (Hilmo i Sastad, 2001; Kuusinen, 1996; 
Rose, 1976). Sobretot es tracta d’espècies de 
la comunitat Lobarion pulmonariae (Kondra-
tyuk i Coppins, 1998).

Els líquens també s’han mostrat bons fixa-
dors de nitrogen i són c fonamentals en el 
cicle d’altres nutrients, per la qual cosa afa-
voreixen altres espècies i l’ecosistema fo-
restal en general (Knops et al., 1996). Com 
que també són molt sensibles a les altera-
cions, sobretot la contaminació però també 
l’explotació excessiva, esdevenen bons indi-
cadors dels canvis de l’ecosistema i, per tant, 
dels processos biològics i ecològics així com 
de la continuïtat ecològica (Hansson, 2000). 
Algunes espècies de líquens s’han seleccio-
nat com a indicadores de boscos vells i de 
fet es consideren fidels a boscos vells (Rose, 
1976). Al nord de la Península Ibérica, Etayo 
i Gómez-Bolea (1992) van vincular unes 20 
espècies a rodals vells de rouredes humides. 
A la comarca de la Garrotxa, on s’han estudiat 
els líquens de boscos madurs, tant en alzi-
nars (Llop i Gómez-Bolea, 2009) com en fa-
gedes (Llop, 2011), s’ha trobat una diversitat 
d’espècies de líquens similar, entorn de 150, 
però amb una major proporció d’espècies 
de tal·lus crustacis en fagedes. A Catalunya, 
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ure que la riquesa d’espècies és superior en 
els primers, sobretot pel que fa a les espècies 
que depenen de la cobertura, la continuïtat, la 
fusta morta i els arbres grans (briòfits, líquens, 
fongs, escarabats saprofítics i caràbids), men-
tre que les plantes vasculars es veuen afavori-
des per la intervenció forestal, en general. Un 
inventari botànic realitzat en diferents boscos 
madurs de La Garrotxa va demostrar que la 
riquesa absoluta d’espècies identificades sem-
pre era superior en els boscos madurs que en 
els boscos gestionats normalment (J. Montse-
rrat, actualitzat d’ ANGX, 2008).

Invertebrats

En estudis d’artròpodes realitzats als bos-
cos dels Càrpats i de Suïssa no es van tro-
bar diferències significatives en la riquesa 
d’espècies entre boscos verges i boscos ges-
tionats. Molts grups d’artròpodes tendien 
a ser més diversos en els boscos gestionats, 
però es tractava d’espècies no saproxíli-
ques mentre que els escarabats saproxílics, 
mil·lípedes i mol·luscs, a banda dels fongs, 
eren més diversos en boscos vells (Duelli et 
al., 2005). Comparant boscos vells amb bos-
cos madurs gestionats, es va mesurar fins a 
un 50% l’increment en riquesa d’espècies 
d’artròpodes en boscos vells naturals (Siito-
nen, 2001), a causa tant de la major quantitat 
de fusta morta i de microhàbitats com, sobre-
tot, de la seva continuïtat en el temps i l’espai.

En el grup dels coleòpters saproxílics, les 
espècies més amenaçades en boscos del sud 
de Suècia, s’ha comprovat que redueixen la 
seva diversitat en allunyar-se del nucli cen-
tral del bosc vell (Lachat et al., 2012). S’han 
dut a terme alguns estudis per determinar 
quines espècies són més característiques 
dels boscos de faigs d’Europa, vinculades 

amb diferents quantitats de fusta morta, per 
adoptar-les com a espècies indicadors (La-
chat et al., 2012). Osmoderma eremita n’és 
una de les més especialitzades. La tempera-
tura i la quantitat de fusta morta influeixen 
en el nombre d’espècies indicadores. Així, 
en boscos de regions fresques cal més fus-
ta morta que no pas en boscos de regions 
més càlides per assegurar la conservació 
d’espècies d’escarabats saproxíliques. Com 
en altres grups, hi ha unes poques espècies 
més conegudes o emblemàtiques (Rosalia al-
pina, Lucanus cervus, Cerambyx cerdus,...) i al 
mateix temps protegides (Nieto i Alexander, 
2010), que actuen d’espècie ombrel·la amb la 
fiinalitat de protegir altres espècies més des-
conegudes (Simberloff, 1998). A Catalunya, a 
banda de les tres espècies citades abans, s’hi 
poden afegir Osmoderma eremita i Aesalus 
scarabaeoides, entre d’altres.

Pel que fa a altres grups, l’estudi de les for-
migues roges dels boscos subalpins del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici va identificar 11 espècies de les quals 
n’hi havia més en boscos intervinguts que no 
pas en els madurs (Boet i Arnan, 2010). Tot i 
així, un seguiment dut a terme al mateix Parc 
Nacional (Comas et al., 2010), d’himenòpters 
voladors i micromamífers, va constatar que 
hi havia més diversitat d’himenòpters en 
boscos amb elevada presència de fusta morta 
i, sobretot, una estructura arbòria més com-
plexa. 

Ocells

Tot i que no hi ha cap espècie d’ocell a Cata-
lunya, i gairebé a Europa, que requereixi es-
trictament un bosc verge o vell per viure, la 
majoria de les espècies d’ocells forestals es 
veuen afavorides per les característiques es-
pecials dels boscos vells. Sobretot els grups 
de picots (Mikusinski i Angelstam, 1997), 
els ocells grimpadors que crien en cavitats 
(raspinells, mallerengues i pica-soques), els 
rapinyaires forestals diürns i nocturns i els 
galliformes, entre altres.

entre les espècies de líquens vinculades a 
boscos madurs que estan amenaçades cal es-
mentar: Letharia vulpina, Lobaria pulmona-
ria, Nephroma parile, Parmotrema crinitum 
(ICHN, 2010).

Briòfits

En els boscos madurs, a part de viure-hi mol-
tes més espècies de molses i hepàtiques, hi 
tenen una funció de vital importància per 
mantenir la humitat a la superfície dels ar-
bres i del sòl, per la qual cosa també ajuden 
a altres espècies del bosc, inclosos els propis 
arbres (Gilg, 2005). En alguns boscos boreals 
d’Europa s’ha comprovat que hi ha més di-
versitat de molses i hepàtiques en boscos 
vells i intocats que no pas en boscos explo-
tats forestalment (Paillet et al., 2010) ja que 
l’explotació afavoreix l’assecament del subs-
trat. Les espècies també varien en funció dels 
arbres que formen el bosc i del substrat. Un 
briòfit amenaçat a Catalunya és Buxbaumia 
aphylla que només apareix en boscos d’avet 

i pi negre a les Capçaleres del Ter i del Freser 
(Ripollès) i al Pallars Sobirà. És raríssim a Eu-
ropa (ICHN, 2010).

Plantes vasculars

S’han fet seguiments de plantes basculars als 
boscos madurs del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa (Agelet i Montserrat, 
2007), on s’han identificat 387 espècies de les 
quals els grups de les Polipodiàcies, Ranun-
culàcies i Escrofulariàcies es consideren els 
més representatius. Pel que fa als bioindica-
dors dels boscos madurs, els autors estimen 
que una possible estratègia seria detectar i 
valorar adequadament aquelles espècies ve-
getals conegudes com a espècies estenòtopes 
i les característiques de les biocenosis infeu-
dades, seguint les definicions de Jaulin et al. 
(2007): “Espècie estenòtopa: espècie fidel a 
un ambient. Espècie poc apta a suportar va-
riacions no habituals del seu ambient. Bioce-
nosi infeudada: biocenosi on viu un organis-
me del qual és íntimament dependent”.

Les plantes vasculars no es poden considerar 
amb un nombre elevat als boscos madurs, 
-amb l’excepció dels boscos tropicals- atès que 
varia molt l’ecologia d’aquestes espècies d’un 
bosc a un altre. En uns països o regions una 
espècie pot trobar-se només en boscos vells 
mentre que en altres és molt més abundant 
i estesa (Hermy et al., 1999). Com a exemple, 
Sorbus torminalis i Mercurialis perennis, es 
consideren de bosc madur en alguns llocs, 
com al bosc de la Maçana (Travé et al., 1999) 
o a la Gran Bretanya, però són abundants en 
molts altres llocs com fins i tot, els mateixos 
Pirineus. El mateix passa amb Convallaria 
majalis, Primula elatior, Anemone nemorosa o 
Maianthemum bifolium, raríssimes al Pirineu 
(Gonzàlez i Gil, 1987) però molt esteses en 
marges de bosc al centre d’Europa. 

En una revisió de treballs que comparaven la 
biodiversitat entre boscos intocats i gestio-
nats, duta a terme per un gran grup d’experts 
encapçalats per Paillet (2010), es va conclo-

Rosalia alpina, coleòpter saproxílic.

Ra: riquesa específica acumulada; Rm: riquesa mitjana; 
Ab: abundància.
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En diferents mostreigs efectuats a partir 
d’estacions d’escolta a la comarca de la Ga-
rrotxa sobre l’ornitofauna nidificant, es va 
comparar la diversitat i la densitat específica 
entre els diferents boscos madurs en relació 
amb els boscos estàndard (J. Montserrat, ac-
tualitzat d’ANGX, 2008) i es varen obtenir els 
resultats que es mostren en la taula següent. 

A Europa, els picots més vinculats a boscos 
madurs i vells, són el picot garser dorsiblanc 
(Dendrocopos leucotos), present als Pirineus, 
i el picot tridàctil (Picoides tridactylus). El pi-
cot negre (Dryocopos martius) necessita ar-
bres vells però tolera boscos explotats, d’aquí 
que s’hagi escampat tant a Catalunya i a tot 
Europa. 

Algunes espècies de galliformes com el gall 
salvatge (Tetrao urogallus) o el grèvol (Bona-
sa bonasia), extingida als Pirineus però rein-
troduïda recentment (2011) a la Val d’Aran, 
poden ocupar boscos explotats o menys ma-
durs, però necessiten rodals o arbres vells. Al 
Ripollès hem pogut seguir (F. Gonzàlez-Prat, 
inèdit) les poblacions de gall salvatge i, tot i 
trobar-se en boscos prou vells, també és pre-
sent en alguns boscos explotats o de caràcter 
poc madur amb una zona de cant a poc més 
de 1.100 m en una pineda de pi roig.

Estudiat en rouredes del centre d’Espanya 
(Seoana et al., 2013), s’ha comprovat que els 
boscos madurs afavoreixen l’estada hivernal 
dels ocells ja que la temperatura hi és més 
elevada. 

Mamífers

Tot i que quan es parla d’espècies de mamí-
fers vinculades a boscos madurs o vells, es 
pensa en els grans carnívors (tigres, jaguars, 
linx, óssos, llops,...) i grans ungulats (bisó 
europeu, cérvol, etc), en realitat moltes de 
les espècies més directament vinculades a 
aquests boscos, i que en depenen per la ne-
cessitat de cavitats i aliment que troben en 
la fusta morta, són espècies de rat-penats o 
d’esquirols voladors.

Els rat-penats forestals (Nyctalus, Plecotus 
auritus i Barbastella barbastellus), es veuen 
afavorits per la presència d’arbres vells i la 
maduresa del bosc (Camprodon et al., 2009). 
S’ha comprovat que en boscos del Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu els quiròpters forestals 
prefereixen arbres alts, vells i recargolats en 
boscos d’estructura diversa, pròpia dels bos-
cos madurs, on poder trobar refugi i aliment 
(Flaquer et al., 2009).

Per a la conservació de les grans espècies 
de mamífers calen superfícies prou exten-
ses on puguin viure-hi “metapoblacions”, 
grups separats físicament de la mateixa es-
pècie però de manera que puguin interactuar 
(Gilg, 2005). De fet els grans mamífers, tot i 
no ser en general exclusivament dependents 
dels boscos vells, sí que són una peça clau i 
imprescindible si es vol conservar una bona 
“naturalitat”. Cal tenir present que abans de 
l’expansió de l’agricultura, la gran densitat 
d’ungulats feia que els boscos fossin més 

aclarits que no pas avui dia. Un dels mamífers 
que va sobreviure en alguns dels grans boscos 
primaris d’Europa era l’ur (Bos primigenius), 
que es va extingir l’any 1627 i fou l’origen de 
les actuals races domèstiques de bovins.

Fragmentació

Moltes espècies animals amenaçades depenen 
del bosc per sobreviure i, principalment, dels 
boscos verges o madurs. Sobretot espècies 
que necessiten grans superfícies per a la seva 
supervivència com són l’àliga harpia, els óssos 
o els tigres (Bryant et al. 1997). 

En els boscos caducifolis del centre d’Europa, 
s’ha calculat que cal un mínim de 40 ha per 
permetre totes les fases en el desenvolu-
pament del bosc (Holeksa, 1993). Aquesta 
superfície dependrà de la biodiversitat que 
allotgen i, per tant, en àrees pobres la super-
fície mínima és menor que en àrees riques 
amb més espècies. Si se li afegeix la necessi-
tat vital per a la fauna, la superfície mínima 
s’incrementa, fins i tot, per evitar possibles 
afeccions de flagells. La fragmentació dels 
boscos redueix en gran manera la diversitat 
d’espècies (Saunders et al., 1991). Cada tipus 
de bosc té una àrea mínima viable per po-
der mantenir els cicles de desenvolupament 
necessaris (Bücking 2003). Així els boscos 
d’alta muntanya necessiten superfícies ma-
jors que no pas els d’altituds menors i també 
varien segons la fauna ja que els grans mamí-
fers necessiten àrees més grans.

Per tot això, és urgent conèixer la superfície 
mínima viable perquè els boscos madurs man-
tinguin la seva biodiversitat més específica. 
També cal trobar les eines adequades per es-
tudiar els aspectes més significatius de la bio-
diversitat i, sobretot, per valorar l’índex de “na-
turalitat” que en garanteix el manteniment. El 
coneixement ha de tenir en compte l’ecologia 
d’aquests boscos i aplicar mètodes comuns 
d’estudi i seguiment (Mansourian et al., 2013).

Afeccions a la biodiversitat en 
boscos madurs

La destrucció dels boscos primaris de tot el 
món està portant a la desaparició d’una gran 
diversitat d’espècies animals i vegetals que ni 
tan sols es coneixen. S’estan destruint boscos 
amb una gran biodiversitat, que amb prou fei-
nes es coneix, per plantar i criar unes poques 
espècies. La influència humana en els boscos 
és històrica i, en la major part de casos, amb 
una continuïtat temporal i en l’espai (Vallauri 
et al., 2009). La proximitat a entorns huma-
nitzats pot causar algunes pertorbacions a la 
biodiversitat, no només vinculades a la prò-
pia explotació del bosc sinó també a causa de:

- La contaminació acústica que afecta moltes 
espècies d’ocells, de mamífers i d’alguns in-
sectes fins al punt d’alterar les seves pautes 
de comportament i comunicació.

- La contaminació lluminosa que altera la dis-
tribució i el cicle normal circadià de papallo-
nes i rat-penats (Deda et al., 2007). 

- La contaminació atmosfèrica que no només 
es produeix als boscos més pròxims a entorns 
urbans, sinó que afecta els boscos de tot el 
món, inclosos els de l’Amazonia i altres llocs 
remots sense indústries. Especialment afecta 
els grups dels líquens i els fongs.

- La contaminació de les aigües que afecta 
moltes espècies, també la humana.

- Els incendis que poden ser un fenomen na-
tural i fins i tot necessari per a algunes espè-
cies d’arbres, formant part del cicle natural, 
però si són causats per factors humans i so-
bretot amb elevada freqüència, poden alterar 
la naturalitat dels boscos i afectar negativa-
ment la seva biodiversitat.

- La freqüentació que és negativa en molts 
dels boscos de Catalunya i bona part 
d’Europa on hi ha extenses xarxes de carre-
teres i pistes forestals que permeten l’accés 

Bisó europeu.
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als indrets més allunyats del medi natural. 
Només en alguns espais naturals protegits es 
talla l’accés a aquestes pistes forestals i es re-
cupera la tranquil·litat necessària. Ja fa molts 
anys que és un fenomen estudiat als EUA, on 
s’han declarat extenses àrees lliures de carre-
teres (Loucks et al., 2003;), una iniciativa que 
també s’ha valorat per a Europa (Selva et al., 
2011).

- El canvi climàtic també afecta els boscos car 
són un reservori de carboni de gran impor-
tància mundial. L’excés d’emissions de CO2, 
però, està ocasionant la saturació i la incapa-
citat dels boscos d’actuar d’embornal enfront 
d’aquest gas d’efecte hivernacle (Narbuurs et 
al., 2013). Els boscos vells, a més, s’ha com-
provat que potser no són capaços de capturar 
o segrestar CO2 tan ràpid com els boscos jo-
ves però, en canvi, tenen una major capacitat 
d’emmagatzematge” (Luyssaert et al. 2008).

- L’expansió d’espècies al·lòctones, sobretot 
les considerades invasores.

A Catalunya, malgrat haver inventariat els 
boscos madurs de la comarca de la Garrotxa 
(ANEGX, Delegació de la Garrotxa de la ICHN, 
2008) o del Parc Natural de l’Alt Pirineu i mal-
grat haver elaborat un inventari dels boscos 
singulars de tot el país (CREAF, 2011), la forta 
pressió d’aprofitaments forestals amenaça la 
supervivència d’aquests petits reservoris de 
biodiversitat (Montserrat, 2013).

La pèrdua d’arbres vells i grossos també és 
alarmant. En un estudi recent, Lindenmayer 
et al. (2012) alerten del perill de disminució 
dels arbres més grans i vells, arreu del món, 
tant per causes humanes directament (des-
forestació) com indirecta (canvi climàtic). Ja 
s’ha remarcat que els arbres més grans són 
imprescindibles per la multitud d’espècies 
que en depenen i també per la seva capacitat 
de reciclatge de nutrients així com de magat-
zem de carboni (Nabuurs et al., 2013).

Conclusions

La biodiversitat en boscos madurs és molt 
elevada i important en general. Els boscos 
madurs mediterranis, tot i que de menor su-
perfície que els boscos boreals i els tropicals, 
també tenen una gran importància a nivell 
mundial (Mansourian et al., 2013). Tot i que 
la seva riquesa en diversitat biològica és la 
que li proporciona un cert grau de resiliència, 
i/o capacitat de recuperació (Vandekerkhove 
et al., 2011), encara estem lluny de conèixer 
totes les espècies que viuen en els boscos 
vells i fins i tot en els escassos boscos madurs 
que romanen a Catalunya Enlloc de valorar-
los com a simples reservoris de fusta o em-
bornals de carboni, caldria tenir en compte 
els molts valors ecològics, socials i ambien-
tals que conjuguen. 

La presència o l’absència de determinades es-
pècies no sempre permeten discriminar entre 
els boscos madurs, vells, primaris o secunda-
ris. Per això, en un bosc madur s’hi poden su-
mar espècies d’ambients molts variats a més 
de les que tenen necessitats més estrictes 
d’arbres vells i fusta morta. I al mateix temps, 
espècies que aparentment estan molt vincu-
lades als boscos vells que s’han d’adaptar a 
boscos menys ben conservats però que man-
tinguin també un mínim d’arbres vells i fusta 
morta. Ara bé, els principals indicadors de la 
biodiversitat dels boscos madurs són les es-
pècies més necessitades d’arbres vells, fusta 
morta i una continuïtat ecològica tant espa-
cial com temporal. 

La suma d’espècies o biodiversitat acumula-
da i la manca d’espècies estrictament indi-
cadores de boscos madurs són la principal 
característica que s’ha observat en la majoria 
dels boscos madurs de Catalunya.



54 55



56 57



58 59

Resum

El silenci, en tant que pausa, (ens) huma-
nitza; ens fa conscients de prendre part, 
com a agents insubstituïbles, del transcurs 
d’esdevenir humans en la recreació del món 
i de la vida, com a transformació i com a de-
lit, i també ens fa conscients del fet que cal 
impulsar aquest transcurs en la lentitud. Vist 
així, sembla possible establir que el silenci no 
només és un valor immaterial, com ho és la 
bellesa, sinó que el silenci és també i sobre-
tot un valor espiritual si acordem entendre 
per valor espiritual el valor que atorguem a 
una acció que humanitza. Ara bé, podem ex-
plicar quina és l’especificitat d’aquest valor 
espiritual? Abordarem el silenci com a valor 
universal que suscita una experiència singu-
lar que arrela, de manera paradigmàtica, a la 
Natura.

Abstract 

The intangible values of ancient forests: 
the case of silence
Silence as a pause humanizes us and makes us 
aware that we are irreplaceable actors in the 
making of ourselves as people in the recreation 
of the world and life, as a transformation and 
a delight. Silence also makes us aware that 
we have to promote this option of slowness. 
Seen this way, it would seem possible to 
establish silence as not only an intangible 
value like beauty but also as – and above 
all – a spiritual value, if, that is, we agree to 
acknowledge spiritual values as those actions 
that make us more human. Nonetheless, 
can we really expect to ever explain what 
is the specificity of this spiritual value? 
We should approach silence as a universal 
value that gives rise to a unique experience 
rooted in Nature in a paradigmatic way. 
 
 

Saps on és la fageda d’en Jordà?

Si vas pels vols d’Olot, amunt del pla,

trobaràs un indret verd i profond

com mai cap més n’hagis trobat al món:

un verd com d’aigua endins, profond i clar;

el verd de la fageda d’en Jordà.

El caminant, quan entra en aquest lloc,

comença a caminar-hi a poc a poc;

compta els seus passos en la gran quietud:

s’atura, i no sent res, i està perdut.

Li agafa un dolç oblit de tot lo món

en el silenci d’aquell lloc profond,

i no pensa en sortir, o hi pensa en va:

és pres de la fageda d’en Jordà,

presoner del silenci i la verdor.

Oh companyia! Oh deslliurant presó!

Joan Maragall (1869-1911)

Valors immaterials dels boscos vells: el cas del silenci
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Les diverses accepcions en virtut de les quals 
es defineix el silenci segons el diccionari de la 
llengua catalana editat per l’Institut d’Estudis 
Catalans posen de manifest que, per norma, 
el silenci remet a una experiència mancada, 
ja sigui mancada de so, en la seva expressió 
més general, ja sigui mancada de paraula, 
concebuda aquesta com a articulació sonora 
d’un pensament. Tanmateix, sempre en re-
lació al so, trobem entre les definicions del 
silenci una que té un caràcter excepcional. 
Segons aquesta accepció (que apunta a un 
context fins a cert punt també excepcional en 
la mesura en què dóna lloc a una experiència 
immediata del món, com a lloc privilegiat del 
sentit, el context musical), el silenci remet a 
una pausa; remet a la pausa que el silenci ma-
teix suscita. I em sembla important fer cons-
tar aquí que el silenci suscita la pausa, que hi 
convida, que la constitueix. 

Per tal d’abordar el tema que ara ens convo-
ca, els valors immaterials referits als boscos 
vells, voldria seguir aquesta pista filològica 
segons la qual el silenci, en lloc de ser entès 
tan sols com a experiència mancada, fundada 
en la manca de so, i en el buit que en les socie-
tats contemporànies genera aquesta manca 
de so, se’ns manifesta també i sobretot com 
una experiència de plenitud. 

D’aquí que em sembli adient detenir-me en-
cara en la pausa com a experiència lligada al 
silenci, concebuda pel silenci, oberta en el si-
lenci.

Podem començar per preguntar-nos, què és 
una pausa? De nou amb l’ajut de la filologia, 
podem pensar la pausa com una interrupció 
que pot afectar una acció, és a dir, com un 
descans; o també com un interval en què es 
deixa de tocar o de cantar, és a dir, com una 
interrupció del transcurs musical. La pausa 
genera un espai de temps entre dos esdeve-
niments que estan relacionats i, així, denota 
una suspensió o, com diu el poema de Joan 
Maragall dedicat a la fageda d’en Jordà, “un 
dolç oblit”, que pot ser-ho de l’acció que suc-

ceïa o, com en el poema, “de tot lo món”. Sigui 
com sigui, és important posar l’accent en dues 
de les qüestions que acabo d’esmentar. D’una 
banda, el fet que la pausa fa part de l’acció 
que queda interrompuda; la pausa no és alie-
na a l’acció, sinó que, més aviat, tot el contra-
ri, la constitueix. Diríem que la pausa és con-
dició de possibilitat de l’acció i no a l’inrevés. 
D’aquí que puguem afirmar, per exemple, que 
no hi ha música sense silenci. D’altra banda, 
convé assenyalar el fet que el silenci, per tal 
d’atorgar-li un estatut d’experiència plena, en 
lloc d’experiència només mancada, no pot ser 
només imposat. En aquest sentit, la pausa no 
només és constitutiva de l’acció que queda in-
terrompuda, sinó que és ella mateixa sempre 
una acció fruit de la voluntat. És “el caminant” 
del poema qui, en donar-se pausa, caminant 
“a poc a poc” i comptant “els passos en la gran 
quietud” interromp el seu traginar quotidià, 
interromp el món que oblida, i el suspèn, per 
perdre-s’hi. 

Si filem encara més prim, convé destacar que 
aquesta interrupció, aquest donar-se pausa 
es correspon amb el caràcter constitutiu del 
silenci de les accions específicament huma-
nes, com són les acciones relacionades amb 
activitats intel·lectuals, artístiques i religio-
ses, les quals comporten una consideració 
detinguda del món i de la vida que en fan pos-
sible la recreació en el doble sentit del terme, 
és a dir, tant la intensificació de la seva crea-
ció, que pren aleshores unes mides noves, el 
món i la vida prenen unes mides noves, com, 
alhora, delectar-s’hi. És en aquest sentit que 
el silenci, en tant que pausa en els termes 
descrits, (ens) humanitza. És a dir, que ens 
fa conscients de prendre part, com a agents 
insubstituïbles, del transcurs d’esdevenir hu-
mans en la recreació del món i de la vida, com 
a transformació i com a delit, i també ens fa 
conscients del fet que, cal, sobretot, voler “ca-
minar a poc a poc” fins a “aturar-se”. 

Vist així, sembla possible establir que el si-
lenci no només és un valor immaterial, com 
ho és la bellesa, vinculada a la contemplació 
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l’experiència del silenci, donem al buit el lloc 
que ja té, que sempre té, que sempre ocupa, 
que ens ocupa. I hi donem lloc mitjançant la 
decisió que se segueix de la voluntat d’ocupar-
lo. Hi donem lloc, en efecte. Ens hi entreguem. 
Aquesta experiència és radicalment diferent 
de l’experiència del buit que se’ns imposa i 
que, per aquest motiu, per estar deslligada de 
la nostra voluntat i, així, de la nostra decisió, 
ens en fa pacients. És aleshores que patim el 
buit. En canvi, quan ens donem silenci i, així, 
donem lloc al buit que ens constitueix, no no-
més el patim, sinó que n’esdevenim agents i 
hi prenem posició. Hi establim una relació o, 
millor dit, establim una relació amb nosaltres 
mateixos en aquest lloc absolutament altre 
que és el buit i que, tanmateix, voldria ano-
menar lloc propi. Potser podríem atrevir-nos 
a pensar-lo com el lloc propi per excel·lència.

En aquest sentit, el lloc a què dóna lloc el si-
lenci en tant que experiència del buit és un 
lloc singular i no un lloc comú. Primer, és un 
lloc singular perquè no és un lloc qualsevol, 
sinó que és el lloc en què es dona lloc. És el 
lloc per a la pausa, per al deteniment, per a la 
suspensió. És el lloc de “l’oblit de tot lo món”; 
el lloc fora del món al bell mig del món: el cor 
de la fageda o el propi cor humà. El lloc en què 
el cor humà i el cor de la natura bateguen a 
l’uníson. Segon, és un lloc singular perquè no 
és possible conformar-lo i conformar-s’hi en 
massa. Cada individu singular, el “caminant”, 
sol, passa a passa, s’hi endinsa en aquesta 
“profunditat” de si per voluntat pròpia. Ningú 
no l’hi pot substituir i, el que em sembla més 
important encara, ningú no l’hi pot forçar. 
L’experiència del buit a què dona lloc el silen-
ci no només no té ni pot tenir lloc en la comu-
nitat sinó que, de fet, la qüestiona com a lloc 
d’experiència que humanitza. Tercer, és un 
lloc singular perquè la llei que hi regeix, que 
ens hi regeix, queda enllà de qualsevol norma 
que conforma el nostre món i la nostra vida 
quotidians. De fet, en aquest lloc propi, qual-
sevol norma és suspesa, “oblidada”, i perd la 
vigència. En aquest sentit, l’experiència del 
buit a què dóna lloc el silenci és una expe-

riència fora norma, anòrmica, en la mesura 
en què ens sostrau del marc normatiu que 
ens ordena i mitjançant el qual ordenem i ens 
ordenem en el món i en la vida. Ni tan sols és 
possible parlar d’una llei natural, en oposició 
a un marc normatiu explícit, com ara el jurí-
dic, o implícit, com l’econòmic. Per aquests 
tres motius, si més no, el lloc al qual dóna lloc 
el silenci i on fem experiència del buit en els 
termes descrits és un lloc fora del món, i és 
per això que es constitueix, de fet, en mots del 
poeta, com una “deslliurant presó”.

Aquest lloc propi, cal dir, però, que, d’entrada, 
no és un lloc còmode. I no ho és perquè és 
un lloc paradoxal. El buit és el lloc més pro-
pi i, alhora, més aliè. En el buit, (hi) tenim i 
no (hi) tenim lloc, alhora. Com vèiem al prin-
cipi, l’experiència del silenci es constitueix, 
ens constitueix, d’entrada, com a experiència 
mancada. Perquè aquest lloc no es deixa con-
querir. El buit no es deixa conquerir. Hi fem 
experiència de la impossibilitat de conquerir-
lo i, així, de la impossibilitat de conquerir-
nos. I, d’aquesta manera, l’experiència que 
ens hi brinda el silenci, és una experiència 
amenaçadora, inquietant... és l’experiència de 
l’estranyesa. Aquesta experiència dóna lloc a 
preguntes com ara: Qui sóc, què faig, què vull 
per a mi, quin sentit tinc? Aquestes pregun-
tes, que rarament poden ser formulades en 
un altre lloc amb la incidència amb què hi do-
nem lloc en el silenci, en són prova, d’aquesta 
experiència de l’estranyesa, en són testimo-
ni. Quan ens entreguem a l’experiència del 
silenci, fem experiència d’un no reconeixe-
ment constitutiu que no es fa evident en les 
nostres relacions. En el lloc a què dona lloc 
el silenci ens descobrim estranys de nosaltres 
mateixos. I és per això que, com diu Maragall, 
“hi estem perduts”. Tanmateix, aquesta es-
tranyesa fa part de manera fonamental de la 
nostra condició humana. El buit, l’experiència 
del buit, (ens) humanitza. Així, doncs, el lloc 
propi a què dóna lloc l’experiència del silenci 
ho és en la mesura en què és, alhora, un lloc 
altre. També podríem dir-ne lloc impropi en 
el sentit que no ens és donat conquerir-lo mai 

i a l’admiració de la natura, les quals no són 
pròpiament accions com ho és la pausa, per 
més paradoxal que ens pugui semblar, sinó 
que el silenci és també i sobretot un valor es-
piritual si acordem entendre per valor espi-
ritual el valor que atorguem a una acció que 
humanitza. Ara bé, podem explicar quina és 
l’especificitat d’aquest valor espiritual? 

D’una banda, el silenci és estructuralment 
universal. En aquest sentit, podríem afegir 
que, quant a valor immaterial, és condició 
de possibilitat necessària i suficient de qual-
sevol altre valor immaterial. És a dir, que, el 
silenci, que es conforma sempre com a fer 
silenci, des d’aquesta consideració absoluta-
ment activa, és a dir, des de la consideració 
del silenci com a acció, l’acció de donar-se 
pausa, d’interrompre el decurs de les nos-
tres accions, consisteix a donar lloc. El silen-
ci dóna lloc a la resta de valors immaterials, 
que hi arrelen. I, en igual mesura, el silenci, 
en tant que experiència de la pausa que hom 
s’hi dóna, dóna lloc a una experiència singu-
lar (que miraré de traçar més endavant). 

El silenci, aleshores, és un lloc immaterial en 
virtut del qual es dóna lloc a tota acció espe-
cíficament humana i és en aquest sentit que 
hom pot afirmar que el silenci, l’experiència 
del silenci, descrita en aquests termes, huma-
nitza. D’aquí que sigui un valor espiritual. La 
principal característica del silenci, concebut 
com a experiència d’un donar lloc, és que es 
tracta, com deia, d’una experiència universal 
i, d’altra banda, alhora, específicament huma-
na. I és així no només pel fet que tan sols els 
humans, encara que també, tots els humans, 
tenim la capacitat de fer silenci i de fer-ne 
desinteressadament, és a dir, no en relació 
a un deure sinó per mor de la voluntat, és a 
dir, no perquè cal fer silenci, sinó perquè hom 
vol, perquè hom pren la decisió de voler fer 
silenci i hom en fa, i és justament així que 
prenem en consideració i que corroborem el 
seu caràcter espiritual, no. El silenci és una 
experiència alhora universal i específicament 
humana també pel fet que el silenci ens fa hu-
mans; perquè fa humans tots els humans. 

Així, doncs, l’experiència del silenci té un 
caràcter reflexiu, i això vol dir que, a diferèn-
cia de la resta de valors immaterials en què 
puguem pensar, el silenci té un caràcter me-
diat i immediat alhora, un doble caràcter, per 
tant, en el sentit que hi som, alhora, subjec-
tes, en la mesura en què (ens) donem silen-
ci, perquè ens pertoca a nosaltres donar-nos 
silenci, i també en som objecte, en la mesura 
en què, en aquest donar-nos silenci, el silenci 
ens reitera en la nostra condició d’humans, 
que és, al seu torn, la nostra reflexivitat. El 
silenci ens reitera en aquesta reflexivitat. Ens 
hi dóna lloc. 

Quina mena de lloc és aquest, però? D’entrada, 
cal convenir que es tracta, i no podria ser 
d’altra manera, d’un lloc immaterial. Aquest 
lloc al qual donem lloc quan ens donem si-
lenci, aquest lloc en què esdevenim, vegada 
rere vegada, humans, és un lloc immaterial, 
però també espiritual. De fet, és al buit, al que 
donem lloc. I què hi ha que sigui més imma-
terial i més espiritual alhora que el buit? En 
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plenament i copsar aquesta impossibilitat 
i, malgrat tot, cercar de conquerir-lo, cercar 
de donar-hi sentit, és justament allò que (ens 
humanitza). 

Ara bé, dit això, és important no perdre de 
vista que no hi ha forma de donar sentit sen-
se la participació dels sentits, que hi són pre-
sents i absents alhora. En tant que experièn-
cia mancada, en tant que manca de so o de 
paraula, el silenci participa dels sentits que 
ens aboquen a la percepció del món. Aquests 
sentits són els que ens permeten de copsar 
la “verdor” i la “quietud” de la fageda. Però, 
alhora, són aquests sentits, en la seva retira-
da, que ens permeten de copsar-ne la “pro-
funditat”. En la seva retirada, els sentits do-
nen lloc a un altre tipus de percepció que no 
és la del món o, millor dit, que és la del món 
transformat justament per l’acció del silenci i 
per l’experiència que comporta i que he anat 
descrivint en relació al buit. En podríem dir 
una percepció espiritual. En el lloc propi, per 
tant, hom dóna lloc al sentit i aquest donar 
lloc està necessàriament vinculat als sentits. 
D’aquí que els boscos vells siguin rellevants 
en aquesta proposta, com ho és un santuari 
per al creient, perquè la relació que hi es-
tablim, que és fonamentalment una relació 
sensorial, ens permet, en la mesura en què 
volem suspendre-la, elevant-nos-en, donar-
nos un lloc propi. Per això cal preservar la 
“verdor” dels boscos vells, sens dubte, perquè 
és condició de possibilitat de l’experiència 
del silenci. Però també cal preservar-ne la 
“gran quietud”, de manera que, aquests llocs 
extraordinaris, fora de l’ordinari, puguin do-
nar lloc de manera singular al lloc propi del 
visitant que busca perdre-s’hi. La Natura, els 
boscos, els boscos vells conviden a la pausa 
a través del silenci que són i conformen, de 
fet, pel mer fet de ser el que són, aquesta ex-
periència de plenitud en la seva complexitat.

Voldria acabar amb un exemple del donar es-
pai que he atribuït a l’experiència de silenci 
en tant que experiència també de plenitud. 
Em refereixo a l’experiència feta pel pedagog 

Josep Masabeu al barri del Raval del Barcelo-
na amb adolescents emigrants “que viuen en 
condicions en què l’espai i el silenci són di-
fícils d’aconseguir i més encara d’assaborir” 
(113). D’aquesta experiència, que propor-
ciona un espai en què els joves poden “ser a 
casa”, en citació del filòsof Montaigne, dóna 
comptes Greogori Luri al llibre Per una edu-
cació republicana. Escola i valors, publicat 
l’any passat. En un capítol que du el títol “la 
cura del silenci”, Luri explica la necessitat de 
fer-ne una experiència no amenaçadora, que 
no provoqui inquietud, o no només, afegiria 
jo. Explica la necessitat de desenvolupar les 
activitats fonamentals “de l’ànima” (115). 
I, sempre en referència al context educatiu, 
Luri es fa les següents preguntes: “Com po-
drem educar l’atenció si no acceptem que la 
convivència amiga del silenci és un bé? Com 
podrem dialogar amb nosaltres mateixos si 
no disposem de silenci? Com donarem veu a 
la nostra intimitat? Com podrem tenir un es-
pai per poder aquietar el desig i deixar temps 
per a la reflexió?” (idem). I afegeix: “sense la 
companyia del silenci no podem sentir la re-
mor de fons ni del món ni de la nostra interio-
ritat, ni podem rumiar” (idem).

Em sembla compartir la convicció que cal do-
nar lloc a l’experiència del silenci per tal de 
“ser a casa” també en un context “natural” 
com ara la fageda d’en Jordà. I em sembla 
també que el bosc ens ho posa fàcil, en la me-
sura en què ens n’ofereix les condicions com 
cap altre context. Convindria aprofitar aquest 
genuí oferiment en lloc de menystenir-lo.
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Resum

Tot i que la major part del territori del país és 
forestal, hi ha una porció important d’aquest 
espai que es troba abandonada per una man-
ca de gestió. El Pla General de Política Fores-
tal vol contribuir a estructurar el sector fores-
tal i establir una política forestal comuna. La 
seva voluntat és promoure una gestió activa, 
una innovació tecnològica i una planificació 
eficient dels terrenys forestals. A més, el Pla 
ha de millorar la percepció social de la gestió 
del bosc, recolzar la propietat i la industria 
forestal i coordinar i incorporar els valors 
econòmics i ambientals. Per tant, el Pla gene-
ral de política forestal ha d’esdevenir l’eina 
de futur per al desenvolupament del sector 
forestal i la seva aplicació ha de permetre la 
gestió de la totalitat del conjunt del territori 
forestal. Els boscos madurs del país, tot i ocu-
par una part molt petita del territori forestal, 
són un element de referència pel que fa als 
valors ambientals inclosos en el Pla.

Abstract
The new Catalan General Plan for Forest 
2013-2022
Although most of Catalonia is forested, a 
significant part of these forests lacks any 
proper management. The new General Plan 
for Forest aims to provide the forestry sector 
with a structure and to establish a common 
forestry policy for the whole country. It aims 
to promote active management, technological 
innovation and efficient planning in forests. 
In addition, it hopes to improve the social 
perception of forest management, support 
forest ownership and forest industries, and 
to coordinate and incorporate environmental 
and economic values into policies. Therefore, 
this General Plan should aim to become a tool 
for the future development of the forestry 
sector and, likewise, its implementation 
should aim to establish management criteria 
for the whole of the country’s forests. Mature 
forests – despite occupying only a very small 
part of all forested land – are a reference 
point for the environmental values included 
in the Plan.
 
 

Els boscos madurs en el Pla General de Política Forestal de 
Catalunya 2013-2022
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Introducció

Catalunya presenta una gran superfície de 
terreny forestal ja que del total de 3.215.238 
ha que té el país, 2.060.173, un 64%, són fo-
restals (el 40% arbrat). També hi ha una gran 
diversitat d’espècies forestals per la seva po-
sició latitudinal i la seva orografia. Es podria 
dir que els nostres boscos són la infraestruc-
tura verda del país, amb el valor afegit que 
els terrenys forestals proporcionen beneficis 
ambientals, socials i econòmics que s’han de 
cuidar i potenciar. 

Els boscos gestionats, quan s’abandonen, es 
tornen més vulnerables a causa del clima i els 
riscos naturals associats. Per tant, és necessa-
ri gestionar-los per garantir el seu bon estat, 
l’aprofitament, i prevenir els riscos naturals 
associats.

Per tal de tenir els boscos degudament ges-
tionats cal disposar d’un sector forestal es-
tructurat i una política forestal comuna i per 
assolir aquests objectius és necessari un Pla 
eneral de Política Forestal de Catalunya, de 
manera que es treballi en una sola direcció 
sota unes idees comunes acordades. El Pla ha 
de promoure la gestió activa dels terrenys fo-
restals, la innovació tecnològica i la planifica-
ció eficient dels terrenys forestals. A més, ha 
de recolzar la propietat i la indústria forestal, 

millorar la percepció social de la gestió fores-
tal i coordinar i incorporar els valors econò-
mics i ambientals forestals. 

Aquesta voluntat d’establir una política fo-
restal catalana ja l’establia la Llei 6/1988 
Forestal de Catalunya (articles 6 i 7). També 
es va elaborar un esborrany del Pla General 
de Política Forestal l’any 2007 amb una parti-
cipació del sector forestal molt important. El 
gener del 2012 en va començar a treballar de 
nou el Pla per tal engegar el projecte a par-
tir d’aquest esborrany. Es va reorganitzar i 
actualitzar la informació disponible i es van 
establir les prioritats en funció del moment 
actual i la previsió futura.

Índex del Pla General de Política 
Forestal 2013-2022

1) Introducció i marc legal

2) Metodologia i estructura del Pla

3) Finalitat i objectius del Pla

4) Descripció del sector forestal a Catalunya

5) Diagnosi del sector forestal català

6) Eixos estratègics i línies d’actuació del Pla

7) Pla d’acció

8) Pressupost

9) Orientacions de gestió i normativa

10) Sistema d’avaluació i seguiment

11) Annexos

En aquest nou Pla s’ha fet un gran esforç de 
síntesi per facilitar la seva aplicació. S’han re-
duït els apartats i s’ha passat de 4 grans apar-
tats: Programes, Temes, Objectius i Accions, a 
presentar-ne només 3: Eixos, Línies d’acció i 

Accions. A més, també se n’ha reduït el nom-
bre de representants.

El nou esborrany de Pla s’estructura de la ma-
nera següent: conté un total de sis eixos es-
tratègics que responen a les finalitats i objec-
tius del Pla i per poder-los desenvolupar es 
proposen 15 línies d’actuació que s’executen 
mitjançant 102 accions diferents. Hi ha dos 
tipus d’accions. En primer lloc, les accions 
operatives (64 en total), que són d’execució 
directa sobre el terreny i poden ser progra-
mables (35 són accions amb pressupost i 
calendari assignats) i no programables (29 
accions de temes transversals o dimensiona-
des en nivells de planificació). En segon lloc 
les accions de recolzament. Aquestes accions, 
un total de 38, són indirectes en el territori. 
Es divideixen en accions de formació, recerca 
i transferència per una banda (24) i accions 
de divulgació i comunicació (14) per l’altra.

Tot i que el Catàleg de boscos singulars elabo-
rat pel CREAF (2011) indica que la superfície 
que ocupen els boscos singulars és molt pe-
tita, el Pla General de Política Forestal té en 
compte la rellevància d’aquests boscos, de 
forma indirecta, mitjançant dos eixos estratè-
gics encarats a la conservació dels valors eco-
lògics i a la gestió de la seva funció protectora. 

Diagnosi del sector forestal a 
Catalunya

Tal com s’ha indicat, Catalunya presenta una 
gran superfície forestal equivalent al 64% del 
territori del país, de la qual la major part és 
arbrada tal com es pot veure en el gràfic ad-
junt. També cal destacar el 30% de superfície 
corresponent a terrenys agrícoles.

Pel que fa a la superfície forestal total, si es 
compara amb la de tot l’Estat Espanyol, es pot 
comprovar que l’arbrada, el volum de fusta i 
de llenya, el creixement de les masses i les fi-
gures de protecció existents a Catalunya són 
superiors a les de l’Estat, essent només in-
feriors la superfície forestal desarbrada i els 
volum dels aprofitaments forestals.

A més de les dades de superfície, s’ha produït 
un increment tant en el nombre de peus com 
en el volum de fusta. Si es comparen les dades 
del segon i tercer Inventaris Forestals Nacio-
nals Espanyols (1989-1990 el primer i 2000-
2001 el segon) s’han passat de 818 milions 
de peus i 83 milions de m3, amb un increment 
anual de 3,3 milions de m3/any, a 877 milions 
de peus i 102 milions de m3 i un increment de 
3,5 milions de m3/any. És a dir, hi ha hagut un 
increment del 7,21% en el nombre de peus i 
un 22,9% en el volum de fusta.
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Pel que fa a les figures de protecció, a l’Estat 
Espanyol hi ha un total de 10.896.600 ha de 
superfície que estan incloses a la Xarxa Na-
tura 2000 (21,5% de l’Estat), mentre que a 
Catalunya hi estan un total de 979.169 ha que 
equivalen a un 30,4%. Dit d’altra manera, el 
8,98% del total de la superfície estatal de Xar-
xa Natura 2000 es troba en territori català. 

Amb una superfície forestal tan important i 
amb les característiques del clima medite-
rrani, és imprescindible una gran gestió en 
matèria de lluita contra els incendis. És per 
aquest motiu que Catalunya compta amb un 
Programa de Prevenció d’Incendis Forestals, 
a més de 31 projectes d’infraestructures es-
tratègiques de prevenció d’incendis fores-
tals dels Perímetres de Protecció Prioritària. 
D’aquesta manera es pot dotar el territori 
d’infraestructures per prevenir incendis i evi-
tar que aquests assoleixin grans dimensions.

La inversió mitjana en el sector forestal a 
Catalunya, en el període 2000-2008, és de 
20.000.000€, sense comptar les despeses 
destinades a l’extinció d’incendis. Compara-

tivament, altres comunitats autònomes com 
Andalusia, Castilla León, Castilla la Mancha, 
Comunitat Valenciana i Extremadura inver-
teixen anualment una quantitat molt superior 
en el sector forestal. La majoria de comuni-
tats autònomes també inverteixen més recur-
sos per ha que Catalunya, segons l’Asociación 
Nacional de Empresas Forestales. .

Distribució dels productes forestals a 
Catalunya

La superfície forestal distribuïda pels princi-
pals aprofitaments potencials de les forma-
cions forestals catalanes més importants (1,2 
milions d’ha) es distribueix de la següent ma-
nera: en el 60% de superfície l’aprofitament 
és de fusta (2% de les quals és fusta de plan-
tacions), el 31% es destina a llenya, el 6% a la 
producció de suro i el 3% al pinyó.

Els aprofitaments forestals només suposen 
entre l’1 i l’1,3% de la producció final agrària.

Les xifres dels aprofitaments fusters a Ca-
talunya estan molt per sota dels valors dels 

increments anuals d’aquests boscos, amb una 
mitjana aproximada del 18%. Un exemple 
pràctic es pot trobar en l’avet. La producció 
mitjana accessible d’aquesta espècie a Cata-
lunya és de 70.000 m3/any, dels quals només 
es varen aprofitar 3.500 m3/any en el període 
comprès entre 2005 i 2008.

La transformació industrial del producte 
forestal

De les 310 empreses consumidores de pro-
ductes forestals que hi ha a Catalunya, la 
majoria (185) són indústries de primera 
transformació de la fusta, 66 són indústries 
de transformació del suro, 25 empreses de 
comercialització de llenya, 23 empreses de 
transformació de biomassa forestal i 11 in-
dústries de transformació del pinyó.

Els costos d’explotació, la manca de certifi-
cació tecnològica de la fusta catalana i de la 
venda de producte classificat redueix la com-
petitivitat enfront les importacions estran-
geres. Millorar el coneixement de la segona 
transformació industrial, que sempre havia 
depès del Departament d’Indústria, podrà 
aportar elements clau per incrementar la 
taxa d’autoproveïment a Catalunya.

Objectius del Pla

Els principals objectius del Pla General de Po-
lítica Fotrestal són:

- Promoure la gestió activa dels terrenys fo-
restals, com una necessitat per potenciar llurs 
funcions socioeconòmiques i ambientals, i fo-
mentar la conservació de la biodiversitat.

- Recolzar la propietat i la indústria forestal 
com a principals agents del sector econòmic.

- Millorar la percepció social de la gestió fo-
restal sostenible i promoure l’ús de llurs pro-
ductes.

- Promoure el desenvolupament, la innovació, 
la transferència de tecnologia i la tecnificació 
dels processos productius del sector forestal.

- Promoure una planificació eficient dels te-
rrenys forestals i potenciar la coordinació i la 
incorporació dels valors econòmics i ambien-
tals forestals en altres planificacions secto-
rials per fomentar sinergies.

Model esglaonat

El Pla General de Política Forestal presenta 
una estructura esglaonada ja que es troba 
per sobre del Pla d’Ordenació dels Recur-
sos Forestals que s’encarrega de gestionar 
el terreny forestal per mitjà dels Plans Mu-
nicipals o Supramunicipals, de l’Instrument 
d’Ordenació Forestal (Plans Simples de Ges-
tió Forestal, Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal, Plans d’Ordenació Forestal) i el lli-
bre de Referents Tècnics.

Aquesta organització jeràrquica és deguda a 
3 motius:

1) Facilitar la mobilització de recursos fores-
tals apostant per la simplificació administra-
tiva de les autoritzacions.
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2) Millorar la coherència, coordinació i efi-
ciència de l’exercici de l’administració fores-
tal al territori.

3) Establir les prioritats de la política i del 
sector forestal de Catalunya i facilitar una 
gestió més eficient dels recursos públics dis-
ponibles.

El Pla presenta algunes debilitats com la de-
pendència del sector forestal dels incentius 
públics. Per compensar aquestes debilitats 
es vol promocionar l’ús del producte fuster 
a partir de la certificació tecnològica mit-
jançant l’estandardització i la classificació 
dels productes fusters locals, instar les polí-
tiques de compres verdes i afavorir les inicia-
tives per diversificar els usos dels productes 
forestals. També es vol afavorir la creació de 
fórmules d’oferta de matèria primera, tant 
en la propietat pública com en la privada, 
per garantir el subministrament. A més, es 
pretén articular mesures d’acompanyament 
per a la mobilització dels productes fores-
tals i la dinamització del mercat afavorint les 
condicions de transport i emmagatzematge, 
simplificant els tràmits administratius dels 
aprofitaments fusters i les infraestructures 
associades, i creant espais de representació 
del sector i l’administració. Es vol potenciar 
els usos tradicionals als espais protegits ga-
rantint els valors naturals i culturals que van 
motivar-ne la protecció.

El Pla es troba amenaçat per l’afectació 
creixent dels riscos naturals en un context 
de canvi global (el 40% dels ajuts del darrer 
quinquenni han estat per pal·liar desastres 
naturals). Per respondre a aquesta amenaça 
s’han redactat el Programa de Prevenció 
d’Incendis Forestals de Catalunya i els projec-
tes d’infraestructures de prevenció d’incendis 
dels Perímetres de Protecció Primària. Tam-
bé es potencia la formació professional del 
sector forestal i de les Associacions de Defen-
sa Forestal en relació amb la gestió del bosc 
enfront dels incendis forestals i la seva adap-
tació al canvi climàtic. A més, es vol promoure 

actuacions de suport per a la regeneració de 
zones afectades per catàstrofes naturals i de 
la silvicultura per a la prevenció de catàstro-
fes naturals sobre la vegetació a les conques 
amb dèficits hídrics per a una gestió eficient 
de l’aigua, a aquelles zones prioritàries que 
s’estableixin als Plans d’Ordenació dels Re-
cursos Forestals.

El seu punt fort és l’elevat grau de consens en la 
diagnosi de la situació que pot dinamitzar una 
fracció molt important del territori català (60%).

A més, el Pla és una oportunitat gràcies a les 
seves sinergies vers la nova Política Agrària 
Comunitària, Pla de l’Energia i el Canvi Cli-
màtic de Catalunya-renovables, i la incipient 
política forestal europea.

Eixos estratègics i pressupost

El Pla General de Política Forestal elabo-
rat compta amb un pressupost anual de 
53.070.000€ i es distribueix de la següent 
manera entre el 6 eixos estratègics del Pla:

1) Planificació, informació i coneixement dels 
recursos forestals per garantir la seva persis-
tència. Aquest eix representa el 13% del pres-
supost. La major part del pressupost d’aquest 
eix està destinada a l’impuls de la gestió pla-
nificada dels terrenys forestals. La resta es 
divideix entre l’impuls a la recerca aplicada 
i a la transferència de tecnologia forestal i a 
l’impuls de la comunicació i divulgació dels 
valors forestals.

2) Gestió preventiva del riscos naturals. Re-
presenta un 20% del pressupost. La gran ma-

joria dels recursos invertits estan destinats a 
l’impuls a la gestió global del risc d’incendis 
forestals i l’adaptació de la gestió forestal a 
l’ecologia del foc. Una petita part del pres-
supost anirà destinada al foment de la con-
servació de les propietats de sòls forestals, 
el seguiment de l’estat vital dels ecosistemes 
forestals enfront del canvi climàtic i la gestió 
de les plagues i malures.

3) Dinamització de la producció. Represen-
ta un 34% del pressupost. La gran majo-
ria del pressupost anirà destinat a afavorir 
l’obtenció i mobilització de productes fus-
ters i biomassa forestal. La resta s’invertirà 
en diverses accions com optimitzar la trans-
formació industrial i l’ús dels productes fus-
ters, dinamitzar el sector surer, promocionar 
l’activitat silvopastoral i mobilitzar altres 
productes forestals.

4) Val a dir que els Eixos 2 i 3, de prevenció 
d’incendis i dinamització del sector produc-
tiu, contenen més del 50% de les accions del 
Pla (59 de 102, de les quals 32 són operati-
ves) i que per aquest motiu també acaparen 
una gran part del pressupost.) Conservació 
dels valors ecològics. Representa un 19% 
del pressupost. Gairebé tot el pressupost 
d’aquest eix està destinat al foment de la ges-

tió forestal per a la conservació dels valors 
ecològics i funcionals dels espais forestals. 
Només una petita part anirà destinada a la 
conservació, millora i ús sostenible dels re-
cursos genètics forestals.

5) Gestió de la funció protectora dels boscos 
sobre el sòl i gestió del cicle de l’aigua. Re-
presenta un 11% del pressupost. La majoria 
d’aquest va destinat a l’impuls de les actua-
cions de control de l’erosió, regeneració de 
zones afectades per pertorbacions naturals 
i gestió eficient de l’aigua en conques hidro-
gràfiques. Una petita part del pressupost es 
dedicarà a l’impuls, el manteniment i la mi-
llora del domini públic forestal i el domini 
públic hidràulic.

6) Gestió dels usos públics. Representa un 
3% de pressupost i servirà per dinamitzar el 
potencial econòmic dels usos recreatius dels 
terrenys forestals i la gestió participada de la 
ciutadania en la conservació dels valors i el 
patrimoni forestal.
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L’aprovació del Pla General 
de Política Forestal com a Pla 
Territorial Sectorial

El caràcter de Pla Territorial Sectorial del Pla 
General de Política Forestal permetrà la inte-
gració de la planificació forestal en la planifi-
cació territorial i urbanística, l’articulació en-
tre els diferents plans territorials aprovats o 
futurs, i la millora d’aspectes transversals de 
la política forestal. Emmarca el sector forestal 
i la política forestal així com les seves necessi-
tats financeres enfront la resta de polítiques 
sectorials de Catalunya, prioritzant el paper 
actiu de la gestió forestal en la dinamització 
del territori i la conservació de la multifun-
cionalitat dels boscos.

Normativa

El Pla General de Política Forestal és un ins-
trument de planificació forestal.

El Pla d’Ordenació dels Recursos Forestals 
és un instrument de planificació i gestió fo-
restal. És el document bàsic de desenvolu-
pament del Pla General de Política Forestal a 
escala de vegueria i es podrà acordar la seva 
concreció a escala de massissos forestals.

El Llibre de Referents tècnics és un instru-
ment d’aplicació del Pla per recolzar-lo. Con-
sisteix en un recull de la regulació específica 
vigent així com de recomanacions promogu-
des per l’administració.

Es marquen unes condicions per fixar i re-
visar la Unitat Mínima Forestal: es manté la 
Unitat Mínima Indivisible quan l’objectiu de 
la nova finca obeeixi a l’explotació forestal i es 
revisaran aquells casos en els quals l’objectiu 
canviï per un altre forestal no productiu.

S’introdueix el concepte de projectes 
d’infraestructures estratègiques de preven-
ció d’incendis forestals dels Perímetres de 

Protecció Prioritària. Aquestes infraestructu-
res tindran caràcter d’interès general.

Es podran declarar d’utilitat pública determi-
nats tractaments contra plagues forestals i la 
forma d’executar-los.

És possible el canvi d’ús forestal en un te-
rreny forestal afectat per un incendi quan 
no hagin transcorregut 30 anys, sempre que 
aquest canvi es faci d’acord amb els interes-
sos de l’administració forestal.

Sistema d’avaluació i seguiment

En referència amb l’eix 1, hi ha un manteni-
ment de la superfície forestal arbrada. Pel que 
fa a l’eix 2, hi ha una tendència a la baixa del 
nombre d’incendis i de la superfície cremada.

A l’eix 3, tant l’aprofitament de fusta, llenya 
i biomassa forestal, com l’aprofitament de 
suro i els llocs de treball en el sector forestal 
tindrien una tendència a l’alça.

A l’eix 4 es mantindria igual la superfície, 
amb alguna figura de protecció associada. I 
tant l’eix 5 com el 6, amb referència a la su-
perfície restaurada respecte a la malmesa per 
danys abiòtics i als ingressos per a usos so-
cials i recreatius, respectivament, mostrarien 
una tendència a l’alça.

Un exemple d’indicadors de seguiment en 
referència a les accions mostraria com els 
treballs silvícoles de prevenció d’incendis i 
els de millora (per exemple a les suredes), el 
nombre de finques i de superfície forestal cer-
tificada amb l’esquema del PEFC i el nombre 
de materials de base aprovats i registrats al 
catàleg corresponent tendeixen tots a l’alça. 
Les inversions en proteccions antiallaus i el 
nombre de llicències de caça i pesca es man-
tindrien igual.

Dos exemples de foment de la 
gestió forestal a Catalunya

Aprofitament de biomassa forestal per 
energia dels boscos del Pallars Sobirà

La superfície forestal arbrada del Pallars So-
birà (sense comptar el Parc Nacional) equi-
val a 58.000 ha, de les quals 31.423 ha se-
rien accessibles. D’aquestes, 26.924 ha són 
d’espècies comercials principals, el pi negre i 
el pi roig. El règim de propietat es distribueix 
desigualment, essent la gran majoria (78%) 
de propietat pública.

Segons les corbes ideals, es podria obtenir de 
mitjana per a 1 ha, de 13 a 46 t de biomas-
sa al 30% d’humitat. Això equivaldria a una 
obtenció potencial d’entre 7.700-12.250 t/
any de biomassa forestal per a energia, o bé 
de 25.000-30.000 t/any per a fusta comer-
cial. Si es considera la demanda potencial 
per calefacció per a la població dissemina-
da, la població de nuclis, els edificis públics i 
les empreses, el consum potencial màxim en 
aplicacions tèrmiques a la comarca pujaria a 
20.900 t/any. Comparant ambdues dades es 
pot concloure que pràcticament es podria 
cobrir tota la demanda tèrmica màxima de la 
comarca mitjançant biomassa forestal de la 
pròpia comarca. A més, amb l’ús de la biomas-
sa forestal per generar energia s’estalviarien 
emissions de CO2, es crearia ocupació i es mi-
lloraria la prevenció dels incendis forestals. 
La implantació d’aquest tipus d’aprofitament 
seria favorable atès que ja hi ha equips dis-
ponibles al territori per fer l’aprofitament de 
la biomassa forestal primària i la producció 
d’estella, a més de tractors agrícoles adaptats 
per traslladar els estelladors a bosc i trans-
portar l’estella als magatzems. La producció 
de subproducte per part de les indústries de 
la fusta a la comarca és d’unes 10.000 t/any. 
S’estima que la mobilització d’aquest subpro-
ducte generaria 23 llocs de treball, 11 direc-
tes i 12 indirectes. A més, s’hauria de tenir en 
compte que el balanç de CO2 seria neutre.

Tot i aquesta sèrie de punts a favor, s’haurien 
de tenir en compte diversos condicionants 
com, per exemple, la gestió especial de l’apro-
fitament de biomassa dins d’espais protegits, 
l’accessibilitat en zones de terreny abrupte, 
la protecció de la massa extreta respecte a 
plagues, l’erosió del sòl, aspectes meteoro-
lògics i que els boscos que es volen aprofitar 
són l’hàbitat d’éssers vius, en alguns casos de 
gran rellevància com és ara el gall fer.

Aprofitament de suro a les comarques 
gironines

Actualment l’aprofitament de suro és baix 
(només un 42,10% respecte de l’aprofitament 
potencial anual, estimat entorn les 6.990,20 
tones) a causa de la baixa qualitat produï-
da per l’afectació del corc i per mancances 
en el manteniment de la massa de suredes. 
Per aquesta baixa qualitat, la industria local 
consumeix poc suro. A més, el suro ha patit 
una baixada de preu durant les darreres dè-
cades, fins al punt que ha deixat de ser-ne 
rendibles l’extracció i el manteniment. Per 
tal d’augmentar el grau d’aprofitament, el Pla 
General de Política Forestal proposa dinamit-
zar el sector forestal productiu i crear ocupa-
ció. Per aconseguir-ho es donaran suport tec-
nològic i mesures d’acompanyament per a la 
promoció de l’ús del suro i es fomentaran els 
treballs silvícoles, la gestió i la mecanització 
per a l’explotació del suro. Es fomentaran les 
industries de transformació del suro i la seva 
innovació tecnològica i es potenciarà l’estudi 
de les seves diferents patologies i els efectes 
de l’ús de productes fitosanitaris. 

Un altre problema de la indústria del suro a 
Catalunya és que les de segona transformació 
consumeixen fonamentalment suro de pri-
mera transformació provinent de fora de Ca-
talunya. L’aplicació del Pla General de Política 
Forestal pretén augmentar-ne la producció i 
potenciar la indústria de primera transfor-
mació per poder ser autosuficient.
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Conclusions

Les conclusions del Pla General de Política 
Forestal 2013-2022 són:

1. El Pla ha d’esdevenir un marc per al desen-
volupament del sector forestal i la seva apli-
cació ha de permetre la gestió de la totalitat 
del conjunt del territori forestal.

2. No cal augmentar la superfície forestal ar-
brada actualment existent, sinó fomentar-ne 
la gestió adequada.

3. La conservació i la prevenció enfront 
d’amenaces han d’anar lligades a la gestió 
rendible dels boscos.

4. La gestió forestal sostenible proposada 
en el Pla ha de ser capaç de doblar la taxa 
d’autoproveïment del mercat forestal català.

5. El recolzament a les indústries derivades 
del sector forestal català ha de ser clau per a 
la creació de demanda i per garantir la gestió 
forestal sostenible.

6. L’acumulació de combustible als boscos 
augmenta el risc d’incendis. La inversió en ex-
tinció d’incendis ha assolit un nivell suficient 
per garantir la seva eficàcia però, no obstant 
això, un augment de la inversió en prevenció 
serà l’element clau per reforçar-la.

7. El manteniment dels espais amb alguna fi-
gura de protecció associada es garantirà mi-
llor si hi ha alguna tipologia de gestió forestal 
que generi activitat econòmica que contri-
bueixi a sostenir els valors de l’espai protegit. 
La conservació dels boscos singulars pot con-
tribuir a millorar l’activitat econòmica.

8. Un dels elements essencials és la recerca, 
tant la dirigida a la mitigació dels efectes pro-
duïts pel canvi climàtic (riscos naturals), com 
aquella que persegueix la diversificació de 
productes i usos dels terrenys forestals. 

La recerca dels valors ecològics dels boscos 
madurs pot entrar en aquesta línia de treball.

9. Una part important de la dinamització del 
sector forestal ha d’anar de la mà de la sim-
plificació administrativa (autoritzacions/
notificacions) i d’una política forestal amb 
objectius clars.

10. La divulgació ha d’ésser una eina de cons-
cienciació dels beneficis que produeix la ges-
tió forestal a tots els nivells. L’elevat valor i 
l’atracció social que presenten els boscos ma-
durs poden esdevenir una font important per 
a la divulgació forestal.
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Resum

Presentem una aproximació de la relació en-
tre els arbres i les arbredes monumentals i 
els boscos madurs de Catalunya. Comencem 
amb 3 citacions d’autors reconeguts que fan 
referència als arbres i al bosc. Definim els 
conceptes i assagem d’establir relacions dels 
arbres monumentals amb els espais protegits 
i un inventari de boscos madurs. Arbre com 
a ésser vivent i/o arbre com a monument. 
Arbres monumentals: nivells de protecció; 
simbologia i cultura; divulgació dels valors 
(web i rètols que parlen). Establiment de nu-
clis territorials representatius amb exemples 
d’arbres i arbredes.

Abstract

Monumental trees and groves, and nature 
forests in Catalonia
We present here a way of examining the 
relationship between monumental trees and 
groves, and mature forests in Catalonia. We 
begin with three quotes from well-known 
authors about trees and forests, before 
defining key concepts and trying to establish 
a relationship between monumental trees, 
protected areas and an inventory of mature 
forests. We discuss the dichotomy of a tree 
as a living being and as a monument, and 
examine the levels of protection, symbolism 
and culture, and the raising of awareness 
(webs and web banners) of monumental 
trees. Finally, we discuss the setting up of 
territorial samples with representative 
examples of trees and groves.

“… cal assenyalar el perill que, … corren, 
... individus concrets, notables per algun 

concepte (històric, edat, etc.). Sol tractar-se 
d’arbres, de veritables arbres monumentals, 

que caldria protegir… Així com hom no 
permet de tallar els arbres que “encara no fan 

la mida”, caldria establir les característiques 
dels que “ja han deixat de fer-la”

Oriol de Bolòs, 1976. Llibre Blanc de la 
Gestió de la natura als PPCC.

“Protegir els arbres va molt més enllà de sal-
vaguardar‐los físicament. Obliga a mantenir 
vives les paraules que els acompanyen, a ser 

respectuosos amb els elements que apleguen 
la història acumulada a l’entorn de cadascuna 
d’aquestes plantes, a servar la memòria oral o 

escrita que ens deixen”

Ernest Costa, 2012. Arbres monumentals, 
Pròleg de la nostra web.

“El bosc és l’ecosistema terrestre d’estructura 
més complexa. La peça cabdal n’és l’arbre, i 

cal un poeta per descriure apropiadament la 
complexitat de l’arbre”

Ramon Margalef

Arbres i arbredes monumentals i boscos madurs de Catalunya
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Introducció: Arbres monumentals 
i boscos madurs

Boscos madurs (boscos vells, boscos singu-
lars, boscos primaris): les característiques 
d’aquests boscos amb diferents denomina-
cions són coincidents, en part, i hauríem de 
parlar d’arbres vells, arbres esmotxats, can-
deles, fusta morta en descomposició, cavitats, 
humus o terra de fusta, biocenosi infeudada, 
espècies estenotopes, forèsia, insectes: so-
bretot coleòpters saproxílics, fongs descom-
ponedors, refugi d’animals, de mussols, de 
ratpenats, etc. És a dir, hem de parlar d’una 
gran biodiversitat.

L’inventari actual que abasta tot Catalunya i 
més, s’acosta als boscos madurs és l’Inventari 
de boscos singulars elaborat pel CREAF 
(2011). Són 292 boscos amb 3.192 ha de 
superfície. La superfície de cada bosc va de 
0,30 a 128,70 ha. En aquest inventari es de-
fineix: “Bosc singular: és un bosc que manté 
elements lligats a l’edat que li confereixen un 
interès especial respecte a valors locals o glo-
bals, que no poden ser aportats per la matriu 
de boscos de la zona, de manera que la seva 
pèrdua trigaria molt de temps a recuperar-
se”. Cal aclarir que aquesta denominació de 
“singular” no té el mateix sentit que quan 
nosaltres parlem d’arbres o arbredes “singu-
lars”

Arbres monumentals: parlem d’arbres de 
grans dimensions, longevitat, significança 
històrica, bellesa, simbolisme, rànquing. Es 
combina amb una veneració popular, de ve-
gades amb fets històrics o llegendaris, amb 
la literatura, la poesia. Des de la Generalitat 
de Catalunya, actuem per a la conservació de 
l’exemplar (estudi‐revisió, en el sòl on arrela, 
podes, cables, suports, tractaments de ma-
lures, etc.), per allargar‐li la vida. En alguns 
casos, s’arriba a la conservació museïtzada: 
conservació de l’arbre dret (tronc i branques 
principals) in situ, o també es prepara perquè 
es conservi ex situ, com en el cas de les ro-
danxes de tronc. Un cas extraordinari de con-

servació d’arbre mort, sense cap intervenció, 
és el del Pi de les Tres Branques, que va morir 
el 1915 i encara resta dret. Un arbre monu-
mental, per a molta gent, és un bon represen-
tant dels valors de la protecció de la natura. 
En el cas dels arbres (i les arbredes) monu-
mentals reservem el qualificatiu de “singular” 
per als casos en què no hi ha una declaració 
expressa de protecció. 

L’interès per la protecció dels boscos madurs 
ha donat lloc també a l’establiment de peti-
tes reserves per via de custòdia del territori, 
impulsades per la Diputació de Girona, i a 
l’elaboració d’altres inventaris de boscos ma-
durs a nivell comarcal.

Arbres i arbredes monumentals, 
definició, protecció

A Catalunya la primera protecció d’arbres 
monumentals es va fer el 20 d’octubre de 
1987. Els decrets 214/1987, de 9 juny, 
47/1988, d’11 febrer, i 120/1989, de 17 
abril, sobre declaració d’arbres i arbredes 
monumentals, d’interès comarcal i d’interès 
local, estableixen el mecanisme de protecció. 
Aquests decrets es basen en la Llei 12/1985, 
d’espais naturals de Catalunya.

Segons els decrets 214/1987 i 120/1989, 
respectivament: “Es consideraran arbres mo-
numentals els exemplars que, per les mides 
excepcionals dins de la seva espècie o per la 
seva edat, història o particularitat científica, 
són mereixedors de mesures de protecció”. 
Arbredes monumentals: “els conjunts, les ar-
bredes o els bosquets que, per la seva parti-
cularitat científica o la seva història, per les 
mides excepcionals dels arbres del conjunt, 
per les espècies que els constitueixen o per 
la seva edat, són mereixedors de mesures de 
protecció”.

A més de les proteccions esmentades (arbres 
i arbredes monumentals, arbres d’interès co-
marcal, arbres d’interès local), també és fre-
qüent la protecció en el marc de plans urba-

nístics municipals (com a elements vegetals 
d’interès botànic o cultural), o d’acord amb la 
legislació del patrimoni cultural (cas de jar-
dins i parcs històrics). Actualment tenim uns 
230 arbres monumentals i si hi afegim els al-
tres nivells de protecció esmentats s’arriba a 
la xifra de1.300.

Simbolisme i cultura

Des de sempre alguns arbres s’han respectat 
d’una manera especial, són arbres-monu-
ment amb nom propi. Alguns són molt co-
neguts, com ara a Catalunya: el Pi de les Tres 
Branques, el Roure de Can Codorniu o l’Alzina 
del Mas de Borbó. Hi ha arbres com a símbols: 
xiprer (hospitalitat, casa dels morts), llorer 
(triomf, immortalitat), olivera (pau), arbre 
de la vida, arbre del bé i el mal, etc. Els ar-
bres també han estat considerats com a font 
d’energia i poder curatiu. 

Hi ha arbres representatius de països, na-
cions, estats: Pi de les Tres Branques, Arbre 
de Guernika, Garoé de les Canàries, arbres 
nacionals, arbres estatals, arbres oficials, etc.

També hi ha arbres que commemoren grans 
esdeveniments, batalles, canvis polítics, com 
ara els anomenats Arbres de la Llibertat. I 
també existeixen arbres que són protagonis-
tes de poemes, cançons i composicions mu-
sicals: Mossèn Cinto Verdaguer (Lo Pi de les 
Tres Branques), Miquel Costa i Llovera (Lo 
Pi de Formentor), Agustí Borgunyó (sardana 
Sota l’Alzina de Can Padró) i molts altres. Al-
guns arbres, fins i tot un cop morts, queden 
en la història i en la memòria de la gent. Als 
nostres rètols comencem a incorporar-hi pe-
tits retalls d’aquest patrimoni immaterial que 
l’arbre monumental també atresora.

Divulgació dels valors

Els arbres monumentals són exemplars pro-
tegits que s’han de vigilar i gestionar dia a 
dia. Cal, doncs, poder explicar i mentalitzar 
el ciutadà. Simplificant molt, només esmen-
tarem la divulgació dels valors que represen-

ten en la pàgina web i en els rètols que van 
posats a peu de l’arbre. L’adreça simplificada 
de la nostra web és: www.gencat.cat/parcs/
am (vegeu Annex 2). L’apartat Fitxes, amb les 
230 fitxes d’arbres monumentals (en aquest 
moment, encara no totes acabades), consti-
tueix el moll de la informació. 

Sense entrar en més detalls, la divulgació que 
implica la web ha fet necessària una qualifi-
cació de l’estat (de la fisonomia o aspecte ex-
tern) dels arbres monumentals que s’adeqüi 
a la percepció d’un visitant no especialitzat:

Aquesta informació ajuda el visitant a saber 
la mena d’exemplar que és i evitar una sor-
presa, com ara quan un visitant pretén anar 
a veure un arbre del qual queda, potser, no-
més un tronc o n’han desaparegut les restes. 
En tot cas, sempre quedarà constància de 
l’existència, encara que sigui amb una fitxa i 
unes fotos antigues.

Els rètols, fins ara eren només indicatius, in-
formaven de: Administració competent, ma-
trícula, nom, municipi, nom científic, propie-
tari. D’ara endavant volem que incorporin una 
breu nota que doni a conèixer algunes carac-
terístiques representatives de l’arbre: dimen-
sions excepcionals, restes d’un bosc vell, poe-
ma, commemoració, història, curiositat, ús 
secular, etc. Al mateix temps, l’Administració 
queda representada per l’adreça web.

Aquí en tenim 12 exemples, que mostren el 
simbolisme i el patrimoni cultural associats, 
que es comuniquen per mitjà de la retolació. 
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Arbredes monumentals, Pla 
d’Espais d’Interès Natural i Boscos 
singulars

Les Arbredes monumentals es poden con-
siderar com un bosquet format per arbres 
molts dels quals, individualment, podrien ser 
monumentals.

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Ca-
talunya, Decret 328/1992.12.14 (DOGC 1714, 
1993.03.01) inclou els següents arbredes o 
bosquets interessants: l’Albereda de Santes 
Creus (Aiguamúrcia; l’Alt Camp; EIN Albere-
da de Santes Creus); la Boixeda de Valielles 
(Montmajor, el Berguedà, enclavat al Solsonès; 
EIN Serres de Busa-Bastets-Lord); la Teixeda 

de Miseclòs (Montagut, la Garrotxa; EIN Alta 
Garrotxa); les Teixedes del Cosp i de la Baga de 
Cardó (Rasquera, Benifallet; la Ribera d’Ebre, 
el Baix Ebre; EIN Serres de Cardó-Boix. Al qua-
dre següent s’exposen les coincidències ac-
tuals entre arbredes monumentals, els espais 
protegits del PEIN (1992) i els boscos singu-
lars del CREAF (2012):

Les arbredes monumentals són poques i, en 
part, existeix la interferència amb altres figu-
res de protecció com ara reserves naturals, 
superfícies forestals amb presència notable 
d’espècies forestals d’àrea reduïda, de la Llei 
d’espais naturals, a les quals es podria afegir 
una hipotètica futura declaració de boscos 
madurs.

Boscos singulars i arbres 
monumentals 

Recapitulant: un arbre monumental, quan 
la Generalitat de Catalunya en va començar 
la catalogació, era un arbre de grans dimen-
sions, amb nom conegut, que destacava, en 
general prop d’una casa, ermita o font i amb 
un accés més o menys fàcil. A més, també hi 
havia certs arbres de parcs o jardins antics 
que eren catalogats. 

Posteriorment, alguns arbres que es tro-
ben al mig del bosc s’incorporen al catàleg 
d’arbres monumentals, encara que calgui 
caminar força per arribar-hi. Ara també es 
cataloguen alguns arbres amb moltes bran-
ques seques a causa de l’edat, la situació en 
llocs de condicions extremes i les tempestes 
que han hagut d’aguantar en la seva llarga 
vida; semblen mig morts, i anys enrere era 
impensable que arribessin a ser catalogats. 
Ha estat en els darrers anys que s’han incor-
porat alguns arbres monumentals situats a 
l’interior de boscos madurs.

En els parcs naturals és on hi ha més arbres 
monumentals declarats dins boscos vells, com 
ara: a l’Alt Pirineu: Pins Orcs del Pletiu d’Aulà, 
Avet i Pi de Cireres, Avets de Forns; al Cadí-
Moixeró: Avet i Faigs de Gresolet; a la Zona 
Volcànica de la Garrotxa: Roure de la Torre; a 
als Ports: Faig Pare, Lo Pi Ramut, Lo Pimpoll, 
teixos diversos. Fora de parcs naturals, però 
dins de l’Espai d’interès natural de Collsaca-
bra, destaca la Fageda de la Grevolosa.

Cal tenir present que, en cada arbre monu-
mental, hi ha dues vessants prou diferents, 
que donen lloc a objectius diferents: L’arbre 
com a ésser vivent: creix, té unes necessitats, 
situat en un entorn que marca la seva vida i 
que al final comença a decréixer, certes parts 
s’assequen, o pot tenir una mort sobtada 
(llamp, ventades o fins i tot la acció humana). 
L’arbre, sobretot si és gros i vell, és el suport 
d’un ecosistema especial, és com la unitat mí-
nima d’un bosc madur, i té molta importàn-

cia per a la conservació de la biodiversitat. A 
part d’això, hi ha l’arbre com a monument: 
en el sentit de cosa remarcable, històrica, 
que cal conservar. En aquest cas, se’l veu més 
com un element estàtic. Com a ésser vivent, 
l’arbre monumental pot estar dins del bosc 
madur, però si el “protegim” com un monu-
ment, pot arribar a ser com un artefacte (amb 
crosses, cables, esporgada per evitar perills, 
tractaments fitosanitaris i fins i tot amb para-
llamps) i també les seves restes poden acabar 
museïtzades. Probablement en un bosc ma-
dur la no gestió sigui més important, a banda 
d’evitar interferències externes.

Dels més de 230 arbres monumentals que te-
nim declarats o en previsió a Catalunya (una 
xifra que n’inclou una trentena que són morts 
o moribunds), 164 són d’espècies autòctones. 
D’aquests, a grans trets, es pot dir que: 86 ar-
bres són autòctons (o introduïts de temps an-
tics) dins d’un bosc o un espai natural, men-
tre que els 78 restants són autòctons, però 
probablement han estat plantats o ajudats 
per la mà de l’home, prop de masies, edificis 
rurals o parcs i jardins.

Ara només ens referirem a aquesta mena 
d’arbres monumentals autòctons i la seva 
relació amb els boscos singulars, i deixarem 
de banda les espècies arbòries exòtiques, o 
de conreu, que a casa nostra també poden 
arribar a ser monumentals. Als exemples 
que veurem, cal tenir present que hi ha uns 
quants arbres que ara ja són morts o es tro-
ben en estat de decandiment. La informació 
actualitzada és accessible a la nostra web.

Arbres monumentals, nuclis o 
grups considerats

En el procés d’aproximació per relacionar 
els arbres monumentals i els boscos madurs, 
s’han anat perfilant 9 nuclis o agrupacions 
amb certes característiques comunes, que 
permeten una visió territorial. Les imatges 

Arbredes monumentals, PEIN i Boscos singulars. Superfícies amb coincidència parcial: AM, DM = Arbre monumental, 
Arbreda monumental (declarats o prevists); Ds = Arbreda singular (no declarada).



84 85

de les làmines també han estat organitzades 
amb aquest matexi criteri. Com que aquests 
nuclis deixaven fora molts dels arbres, s’ha 
continuat amb unes agrupacions per espè-
cies o per usos / procedència, que inclouen 
espècies domèstiques, agrícoles, forestals, 
exòtiques, etc.:

Vegeu l’Annex 1, que és el resultat de relacio-
nar els arbres monumentals amb els Boscos 
singulars de l’inventari del CREAF i les re-
serves de la Diputació de Girona, i comprèn 
arbres d’aquest boscos i també arbres pro-
pers, fins a una distància màxima de 1.000 
m del límit del bosc definit com a “singular”. 
De manera expressa, s’han inclòs els arbres 
propers, encara que per l’espècie o altres cir-
cumstàncies no estan relacionats amb el bosc 
singular proper. 

Les imatges de les làmines mostren exemples 
d’arbres monumentals esmentats a l’Annex 
1 i altres arbres monumentals en diversitat 
de situacions. Exemples d’arbres sobrevi-
vents de boscos antics més vells serien: Pi de 
Peixerani, Avet de la Cremada, Pins Vells de al 
Pleta dels Baganesos i Roure d’Engelats, Al-
guns són d’espècies rares a casa nostra, com 
ara sabines (Juniperus thurifera). Hi ha arbres 
que han mort per incendis, com el Pi del Rè-
vol o el Pi de les Tres Branques de Freixinet. 
S’han aplicat tractaments per allargar la vida 
d’alguns , com ara el Pi Gros del Retaule. En-
tre els arbres museïtzats, o en procés de ser-
ho, escau destacar: el Pi de Can Gallego (mort 
per un llamp), el Roure de Ca n’Oriol, l’Om del 
Banc de la Paciència, i uns quants més.

Conclusions

Ja fa més de 25 anys que es va declarar ofi-
cialment el primer arbre monumental a Ca-
talunya (1987.10.20). Ara en tenim uns 230 
de declarats, o en previsió (dels quals una 
trentena estan morts o es troben a les acaba-
lles) que cal gestionar de cara a preservar-los. 
D’aquest total, 164 són d’espècies autòctones. 

El catàleg d’arbres monumentals és obert, 
la incorporació de nous exemplars és 
factible, però sempre és molt important 
l’oportunitat del moment, sobretot el co-
neixement de l’exemplar, la col·laboració 
de la propietat, etc. 

Un arbre monumental és un bon represen-
tant dels valors de la protecció de la natura. 
Fins i tot un cop mort i encara que ja no en 

quedi ni una serradura, és un testimoni de 
la història i resta en la memòria de la gent. 
Les arbredes declarades monumentals són 
poques i, en part, es nota la interferència 
amb altres figures de protecció.

Des de les primeres declaracions hi ha ar-
bres monumentals a l’interior de zones de 
bosc, però fa pocs anys que s’han declarat 
arbres monumentals dins de boscos vells, 
sobretot en alguns parcs naturals.

Encara que només hi ha un paral·lelisme 
(sobretot representat al quadre de l’Annex 
1) entre els arbres monumentals i els bos-
cos madurs, com s’ha demostrat en aques-
ta aproximació, les coincidències encara no 
són gaires. Cal, per tant, ampliar la recerca 
d’arbres monumentals lligats als boscos 
madurs.
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Annex 1. Arbres i arbredes monumentals i boscos singulars.
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Annex 3. Exemple de simbolisme i cultura: rètols que parlen.Annex 2. Arbres monumentals. Web.
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Resum

Des de 1988 el Centre de la Propietat Forestal 
promou la planificació forestal de les finques 
privades de Catalunya. Els principals ins-
truments que estableix la legislació forestal 
de Catalunya són els plans tècnics de gestió 
o millora forestal i plans simples de gestió 
forestal. Ambdós han tingut gran desenvo-
lupament i avui dia més del 70% dels apro-
fitaments forestals que es fan en finques fo-
restals privades estan planificats amb algun 
d’aquests instruments. Tot i que ja hi ha plans 
ja integren la preservació de boscos madurs 
o singulars, per voluntat de la propietat o del 
gestor, és impossible procedir d’una manera 
sistemàtica sense disposar d’aquesta infor-
mació a escala de Catalunya. Cal buscar fór-
mules perquè la propietat forestal conegui 
l’existència d’elements forestals singulars o 
de boscos madurs i plantejar com una opor-
tunitat el fet de preservar-les o millorar-les.

Abstract

Old-growth forests, forest reserves and 
private property in Catalonia
Since 1988, the Centre for Forest Ownership 
has encouraged forest management in private 
properties in Catalonia. Its main instruments 
are specialized management and/or improve-
ment plans or forest management schemes. 
Both have been welcomed by owners and to-
day over 70% of forests on private estates are 
managed using with one or another of these 
instruments. Although there are plans to in-
tegrate the preservation of mature forests 
and ownership or management, for the time 
being it is impossible to proceed in a system-
atic way without adequate information for 
all of Catalonia. It is essential to find ways to 
inform forest owners of the existence of sin-
gular elements in their forests and of mature 
stands that can be used as good examples. 
 

Boscos madurs i reserves forestals en finques privades a 
Catalunya
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Introducció

Si busquem els orígens de l’actual model de 
pla tècnic de gestió i millora forestal, hem 
de remuntar-nos a l’any 1988 quan, amb 
l’aprovació de la Llei 6/1988, de 30 de març, 
forestal de Catalunya, es va crear com a òrgan 
desconcentrat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, el Centre de la Propietat 
Forestal, amb la finalitat d’ordenar la pro-
ducció forestal i promoure la conservació i 
la millora dels boscos i les pastures de pro-
pietat privada i on s’establia que el projecte 
d’ordenació, el pla tècnic de gestió i millora 
forestal i el pla simple de gestió forestal, eren 
els instruments d’ordenació forestal per fo-
mentar, planificar i fer els seguiment de la 
gestió en les finques forestals que en formes-
sin part.

La Llei forestal de Catalunya de 1988 va ser, 
doncs, un punt de partida cap un nou model 
de gestió de forestal, que promovia la redac-
ció dels plans de gestió i la seva correcta exe-
cució, considerant-los com a uns instruments 
particularment eficaços per dur a terme la 
política forestal de la Generalitat. A nivell de 
gestió forestal en finques privades, on domi-
naven les finques de petita i mitjana extensió, 
es va considerar que el pla tècnic de gestió 

i millora forestal, havia de ser l’instrument 
d’ordenació bàsic de l’estructuració i plane-
jament dels terrenys forestals i els seus apro-
fitaments.

Aquest pla apareix, doncs, amb la voluntat 
de ser un document de reflexió i de previsió 
al servei del silvicultor, que li permeti una 
millor gestió del seus boscos i, a la vegada, 
obtenir-ne una major rendibilitat. Implica te-
nir un coneixement més aprofundit de l’estat 
actual dels bosc i de les seves possibilitat fu-
tures, una reflexió sobre els objectius que es 
pretenen assolir per la seva gestió i, en darrer 
terme, l’elecció de les tècniques silvícoles 
més adients per a l’assoliment dels resultats 
previstos. Es compon, doncs, d’una part des-
criptiva que permet apreciar els factors de 
producció o d’altres i la seva potencialitat, la 
definició d’objectius en funció dels interessos 
de la propietat, i un programa d’actuacions 
que comprèn tant els treballs d’explotació 
com de millora.

Des del punt de vista professional, disposar 
d’un pla de gestió suposava pel silvicultor 
recuperar la responsabilitat sobre el bosc, i 
estalviar-se sol·licitar autorització per a cada 
un dels aprofitaments de fusta, llenya o escor-
ces que volgués fer a les seves finques.

Noves instruccions de redacció 
dels Instruments d’Ordenació 
forestal

Els Instruments d’ordenació i millora forestal 
que s’empren en la planificació i gestió de les 
finques privades són el Pla tècnic de gestió i 
millora forestal i el Pla simple de gestió fo-
restal. Aquest documents tenen una estruc-
tura i continguts força semblant però en el 
cas del Pla tècnic de gestió i millora forestal 
s’han simplificat en estructura i contingut per 
adaptar aquesta figura a les finques forestals 
de petites dimensions. Així, els Plans tècnics 
de gestió i millora forestal estan pensats i do-
nen resposta a les planificacions de finques 
de més de 25 hectàrees forestals, mentre 
que els Plans simples de gesytió forestal ho 
fan per a les finques menors a 25 hectàrees.
Aquesta estructura bàsica es correspon de 
forma sintètica amb els camps d’informació: 

a) Dades de propietat, superfícies ordenades 
i afectacions de les finques; 

b) antecedents de gestió i actuacions fetes en 
els darrers anys;

c) informació relacionada amb el risc i mesu-
res de prevenció d’incendis;

d) objectius de gestió de la finca a llarg termi-
ni (productius, ambientals socio-culturals);

e) models de gestió; 

f) fitxes descriptives dels rodals o unitats 
d’actuació;

g) programa d’actuacions forestals i 
d’infraestructures;

h) resum econòmic de la gestió planificada;

i) cartografia (de gestió, situació i cadastral);

j) annexes d’informació complementària a la 
gestió planificada.

Les instruccions de redacció pretenen aju-
dar per un costat a fer més comprensible els 
camps d’informació i de quina forma com-
plementar el document, i posa de relleu i a 
disposició del gestor o redactor d’una sèrie 
de referències tècniques o fons d’informació 
que permeten simplificar continguts dels 
documents, entre els quals es poden trobar i 
cal destacar les Orientacions de gestió multi-
funcionals per els boscos de Catalunya, on es 
modelitzen les tipologies forestals arbrades 
de Catalunya i s’integra la gestió de les mas-
ses forestals i els Grans incendis forestals, els 
manuals de suport per fer les preses de dades 
en els treballs de camp (estimació pericial i 
inventari dendromètric), així com totes els 
cartografies digitals de referència que estan 
disponibles i gratuïtes a traves del Departa-
ment d’Agricultura.

El procés de redacció d’un pla de gestió, 
ha de tenir per part del tècnic redactor, en 
les diferents fases de treball (recopilació 
d’informació, treball de camp, gestió de les 
dades de camp, plantejament d’objectius 
i propostes d’actuació i redacció dels do-
cument i cartografia), molta cura en saber 
diferenciar i integrar en la planificació tots 
aquells aspectes de gestió, protecció, produc-
ció, lleure, singularitats, etc., que siguin prou 
determinats per posar de relleu i en coneixe-
ment a la propietat, les potencialitats i opor-
tunitats, que li ofereix el espai a gestionar.

L’estructura del document de planificació, si-
gui un Pla tècnic de gestió i millora forestal o 
el Pla simple de gestió forestal, ofereix apar-
tats on es poden diferenciar tant descripti-
vament en els objectius de gestió com en el 
programa d’actuacions planificades, aquelles 
particularitats o singularitats forestals. Així 
tenim unes fitxes descriptives de les unitats 
d’actuació o rodals forestals, que permeten 
fer una caracterització dendromètrica de les 
masses, prou detallada i específica, per de-
terminar zones arbrades amb singularitats 
forestals. També en aquestes planificar aque-
lles actuacions de millora forestals per afavo-
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rir el desenvolupament o la seva protecció. Al 
cap de vall, ens permet fer una radiografia de 
les diferents zones forestals per ajudar al ges-
tor a prendre la millor decisió en funció dels 
objectius marcats.

També hi ha establert un procediment admi-
nistratiu, que es nodreix de la informació es-
pecialitzada del Departament d’Agricultura o 
altres organismes de l’Administració forestal 
o d’espais protegits, aporten en la proposta 
de gestió que fa la propietat al Centre de la 
Propietat Forestal. Aquesta informació per-
met canviar, reconduir o limitar algunes de 
les actuacions previstes o, fins i tot, posar 
de relleu a la propietat d’altres oportunitats 
en els objectius definits, per posar en valor 
aspectes forestals o singularitats que desco-
neixia.

Així doncs, quan s’aprova un instrument 
d’ordenació forestal s’estableix un “con-
tracte informal” entre l’Administració fores-
tal i la Propietat forestal, on es determina i 
s’aproven per un període que va dels 15 als 
30 anys, una conjunt d’actuacions forestals 
que venen condicionats o regulats per les 
pròpies normes silvícoles executives, per 
tota la normativa sectorial, plans especials de 
protecció especial i informes dels seu òrgans 
gestors, informes específics d’espècies prote-
gides o amenaçades, d’ajuntaments, etc. i, així 
se li posa de manifest en la resolució del trà-
mit administratiu corresponent.

Situació actual

A l’any 2013 ens trobem en que més del 27% 
de la superfície forestal privada disposa o bé 
de pla tècnic de gestió i millora forestal o bé 
de pla simple de gestió forestal, Per altra ban-
da més del 70 % del aprofitaments anuals que 
es donen a Catalunya en l’àmbit privat es fan 
mitjançant aquests instruments d’ordenació.

En relació a les comarques de la província 

de Girona, i d’acord amb l’imatge adjun-
ta, ens trobem que hi ha 1.136 Instruments 
d’Ordenació Forestal vigents, amb una super-
fície ordenada d’unes 147.000 hectàrees.

Consideracions 

En relació a l’instrument d’ordenació forestal 
(sigui el Pla tècnic de gestió i millora forestal 
i el Pla simple de gestió forestal) es conside-
ra que està prou desenvolupada per donar 
resposta i identificar totes les situacions fo-
restals de l’àmbit territorial català i que amb 
l’actual estructura de continguts permet pla-
nificar, preservar i millorar els espais fores-
tals a partir dels objectius definits pel gestor 
o per la pròpia administració forestal.

Resulta molt difícil poder integrar i diferen-
ciar de forma obligatòria aquells espais que 
es consideren boscos madurs o singulars en 
els instruments d’ordenació forestal, si no hi 
ha una figura que reguli o protegeixi de forma 
específica aquest espais. 

Així, pot donar-se la situació que es proposin 
i prevegin actuacions d’aprofitament forestal 
lícites i correctes des del punt de vista silvíco-

la en el marc de gestió forestal amb objectius 
productius, si no tenim l’Administració fores-
tal regulada aquesta figura i delimitada en els 
espais concrets.

Cal que el planificador i gestor de l’Admi-
nistració forestal i de l’àmbit privat disposi 
d’aquesta informació per poder-la integrar 
o posar en consideració en les propostes de 
gestió forestal.

Ja hi ha molts plans tècnics de gestió o millo-
ra forestal i plans simples de gestió forestal 
que integren, per voluntat de la propietat o 
del gestor, rodals forestals amb planificacions 
de gestió diferenciades i adreçades a poten-
ciar les singularitats de les masses. També la 
majoria dels espais amb un acord de custòdia 
del programa Sèlvans i d’altres, estan delimi-
tats i circumscrits en instrument d’ordenació 
forestal, sense que hi hagi cap problema a 
l’hora de desenvolupar la gestió forestal de la 
finca.

Cal establir de forma clara i inequívoca la di-
ferència entre bosc madur i bosc singular. La 
manca de diferenciació clara de criteris entre 
el que és una singularitat forestal i el bosc 
madur, planteja un conflicte tècnico-adminis-
tratiu que fa molt difícil impulsar en l’àmbit 
privat propostes de gestió que potenciïn de 
manera clara i inequívoca aquesta gestió. 

Aquests espais, si no es determinen i ubiquen 
en el territori a partir d’una base tècnico-
científica i d’una forma objectiva, regulada i 
pública, hi ha el risc que es puguin anar de-
finint de forma lliure i unilateral, amb la mi-
llor de les voluntats, pels diferents agents que 
usen al territori i, produir un efecte contrari i 
un possible conflicte en el territori.

Cal buscar fórmules per fer conèixer i re-
conèixer a la propietat que dins la seva finca 
existeixen aquests elements forestals singu-
lars o de boscos madurs i plantejar-li com una 
oportunitat el fet de mantenir i millorar-les. 
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Resum

La silvicultura propera a la natura és una ma-
nera de fer que s’apropa als processos natu-
rals del bosc. La primera consideració a fer 
és veure com funciona l’ecosistema forestal, 
és a dir, quins processos s’hi desenvolupen 
i quines són les forces i influències que els 
originen i regulen. Una vegada s’ha entès bé 
això, fer silvicultura és simple, ja que consis-
teix en aprofitar aquests processos i afavorir-
los. Ajudem a la natura i ens ajudem d’ella. 
Aquest article es centra principalment en la 
comprensió dels processos naturals que es 
donen al bosc. Les aplicacions a cada cas par-
ticular es regulen simplement pel principi de 
sentit comú. Així doncs no hem de cercar “re-
gles d’actuació” sinó tenir una bona compren-
sió dels processos naturals que ens permeti 
aproximar-nos efectivament a la natura.  

Abstract 

Close to nature forestry
‘Close to nature’ silviculture is a type of fores-
try that respects natural forest processes. The 
first consideration is to see how the forest 
ecosystem works, i.e. what processes take 
place and what forces and influences origina-
te and regulate them. Once this is understood, 
forestry is simple since it consists of taking 
advantage of these processes and of encoura-
ging them. We help nature and she helps us. 
This article focuses primarily on understan-
ding the natural processes that occur in fo-
rests. Applications of each particular case are 
based on the basic principle of common sen-
se. Thus, we should not look for rigid ‘rules 
of action’ but, rather, understand the natural 
processes that allow us to get closer to nature. 
 

Una silvicultura propera a la natura
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El concepte

La silvicultura és l’art i la ciència de gestionar 
els boscos, des de un punt de vista forestal. 
La gestió del medi natural s’ocupa dels bos-
cos des d’un punt de vista mediambiental. La 
silvicultura propera a la natura vol integrar 
les dues gestions en una de sola, menant el 
bosc com un ecosistema per a l’obtenció de 
productes forestals i de tots els altres produc-
tes, beneficis i serveis que és capaç de sub-
ministrar el bosc. Des del punt de vista me-
diambiental, els boscos gestionats per aquest 
sistema tenen uns clars avantatges ecològics. 
Des del punt de vista forestal, el silvicultor 
s’ajuda de la natura per simplificar les seves 
actuacions, donant com a resultat un estalvi 
econòmic, ja que es tracta de treballar en el 
mateix sentit i direcció dels processos na-
turals. A més, això representa una raciona-
lització dels recursos, ja que no calen dues 
estructures gestores paral·leles (Collellmir, 
2007), (Turckheim i Bruciamacchie, 2005), 
(MacEvoy, 2004).

L’home i el bosc

El bosc, com que existeix des de molt abans 
que l’home, és clar que no en té necessitat per 
continuar existint en una forma saludable. No 
és estrany doncs que hi hagi moltes persones, 
pricipalment en el camp mediambiental, que 
pensin que el millor per a un bosc és deixar-lo 
seguir la seva evolució natural. A més, no és 
menys cert que l’home té necessitat del bosc, 
que ha representat una font de riquesa i ac-
tivitat al llarg de la història. Podríem dir que 
forma part de la riquesa natural que el plane-
ta ofereix a l’home per a la seva subsistència i 
gaudi. Així doncs, podem afirmar que el bosc 
no necessita l’home, però l’home sí que ne-
cessita el bosc (Otto, 1998).

L’home ha destruït, moltes vegades, el bosc 
per obtenir terrenys de cultiu o pastura o 
per construir poblacions. Inclús quan no ha 
destruït directament el bosc l’ha malmès per 

la pràctica d’una explotació poc sostenible 
o inclús degradant. Això reforça la tendèn-
cia de defensa de la no intervenció i afavorir 
l’evolució natural. La silvicultura propera a la 
natura ens ve a dir que un altra mena de sil-
vicultura és possible i desitjable, que gestio-
nant el bosc com un ecosistema tindrem els 
productes fustaires que necessitem, amb cos-
tos més baixos i, a més, podrem gaudir plena-
ment dels beneficis ambientals, paisatgístics i 
de lleure propis d’un bosc ric i sà. 

Història del moviment

En la història del moviment de la silvicultura 
propera a la natura hi ha hagut precursors, 
principalment als segles divuit i dinou. Un 
dels més representatius va ser el pioner de 
la silvicultura, Heinrich Cotta (1763 – 1844), 
un home nascut al bosc, format en les arts 
forestals i impulsor de la ciència silvícola, un 
home teòric i pràctic alhora. S’ha fet particu-
larment famós el pròleg de la seva obra “Curs 
d’aforestació”, també conegut com a “Pròleg de 
Cotta” (Cotta’s Preface), que es pot trobar tra-
duït a l’anglès en la web de la Forest History So-
ciety. En aquest text Cotta explica que el bosc 
és capaç de desenvolupar-se saludablement 
sense el concurs de l’home i que és necessari 
conèixer bé les ciències de la natura per ges-
tionar correctament el bosc (MacEvoy, 2004).

L’any 1950 es va crear a Alemanya el Grup de 
treball per la gestió d’una silvicultura pro-
pera a la natura (Arbeitsgemeinschaft für 
Naturgemäse Waldwirtschaft), una organit-
zació que tenia 600 socis l’any 1980 i 3000 
l’any 2002. Les raons d’aquest important in-
crement varen ser de tipus mediambiental i 
també forestal. Per una banda el major nivell 
de consciència mediambiental i la major sen-
sibilitat pels valors paisatgístics i ecològics, 
però per l’altra, també els danys soferts pels 
boscos regulars equienis i el decreixent mar-
ge entre els preus de venda dels productes 
forestals i els costos d’explotació. 

Eslovènia tenia una legislació forestal que 
afavoria la pràctica d’una silvicultura prope-
ra a la natura. L’any 1989 el Grup de treball 
per la gestió d’una silvicultura propera a la 
natura va promoure una reunió a Robanov 
Kot (Alps Julians), a la qual varen assistir di-
verses delegacions de països europeus, i es 
va crear l’organització Pro Silva, amb vocació 
europea i seguint els principis de la silvicul-
tura propera a la natura. L’oficina central de 
l’organització es va ubicar a Alsàcia, punt cen-
tral dels dos països que més varen impulsar 
la seva creació, Alemanya i França (Turckhe-
im i Bruciamacchie, 2005).

Als Estats Units d’Amèrica no hi ha hagut un 
moviment local comparable amb Pro Silva, 
no obstant això, hi ha organitzacions i actua-
cions similars o a més petita escala. El profes-
sor Mc Evoy va publicar l’obra Positive Impact 
Forestry l’any 2004, en la qual proposa una 
silvicultura molt similar a la de Pro Silva. Com 
a precursor al seu país, cita a Aldo Leopold 
(MacEvoy, 2004).

El sòl

El potencial d’un bosc es troba en el seu sòl, 
que conseqüentment n’és la seva part princi-
pal. La formació del sòl s’ha fet al llarg dels 
segles, partint de les roques mare que han 
produït la terra mineral. La vida, particu-
larment la micro-vida, ha modificat aquest 
substrat fent-lo adequat perquè les plantes hi 
trobin els elements nutritius que necessiten i 
que aquests elements siguin reposats contí-
nuament per cicles de reciclatge de la matèria 
orgànica morta i per la fixació del nitrogen 
atmosfèric. Tota l’activitat bioquímica que es 
desenvolupa al sol, juntament amb l’energia 
solar i l’aigua, són els motors que produeixen 
la vegetació aèria (MacEvoy, 2004).

La dinàmica del bosc

El bosc es un sistema dinàmic i la seva evolu-
ció depèn, per una banda, de la seva història 
i, per l’altra, dels factors que actuen sobre ell. 
Els principals factors són: les condicions cli-
màtico-ambientals, la fauna i l’acció humana.

Condicions climàtico-ambientals

El clima condiciona el tipus de formacions 
vegetals que poden donar-se en una deter-
minada àrea. Hi ha unes regions climàtiques 
generals com ara la regió tropical, la regió 
temperada, les regions àrtiques i d’altres més 
particulars com la regió de clima mediterrani, 
les regions de clima continental, les de clima 
atlàntic etc. Altres divisions tenen un caràc-
ter més local, i així podem parlar de zones 
de ribera, de vessants de solell o d’obac, etc. 
Dintre d’una determinada regió també té una 
gran importància l’altitud, ja que les tempe-
ratures mitges disminueixen a mesura que 
augmenta l’altitud. 

A part dels factors climàtics més típics, les 
temperatures i les precipitacions, hi ha altres 
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factors de tipus local com el règim de vents 
i la humitat ambiental que condicionen les 
possibilitats del bosc en determinades àrees. 

La il·luminació és un dels principals factors 
ambientals per al bosc. No totes les espècies 
tenen els mateixos requeriments de llum. Hi 
ha espècies que necessiten llum durant tota 
la seva vida, són les espècies de llum. D’altres, 
en canvi, toleren l’ombra, s’anomenen espè-
cies d’ombra. N’hi ha que toleren parcialment 
l’ombra, particularment durant els primers 
anys del seu desenvolupament, són les espè-
cies de mitja ombra o mitja llum. 

Els requeriments relatius al tipus de sòl també 
varien per les diferents espècies forestals. Les 
característiques del sòl més rellevants de cara 
als boscos són el pH, el contingut en calç activa, 
l’estructura i la profunditat (Clements, 1916).

Acció de la fauna

La fauna forma una xarxa interdependent 
d’espècies amb unes relacions marcades pel 
seu hàbit alimentari. Hi ha espècies consumi-
dores de material vegetal i espècies consumi-
dores d’altres espècies animals. Això crea un 
estat d’equilibri dinàmic, propi de cada sis-
tema ecològic, que es pot trencar per diver-
ses causes, que solen ser d’origen humà. Per 
exemple, pot ser que l’home introdueixi espè-
cies cinegètiques per practicar la caça. També 
pot succeir que introdueixi involuntàriament 
insectes en regions on no existien i, per tant, 
no hi tenen depredadors, o be les espècies ve-
getals no estan preparades per a resistir-los. 
La forma mes greu de desequilibri biològic és 
la plaga, que pot arribar a fer desaparèixer 
espècies vegetals o animals d’un determinat 
sistema forestal (Clements, 1916).

Acció humana

Las formes en què l’home influeix en la dinà-
mica del bosc són molt nombroses i variades; 
algunes vegades es produeixen intenciona-
dament i d’altres de forma involuntària. Al-
gunes de les principals accions humanes que 
influeixen en la dinàmica del bosc són les se-
güents:

- Les estassades de sotabosc que dismi-
nueixen el risc d’incendi, modifiquen l’hàbitat 
animal, poden exposar el sòl a erosió, in-
flueixen en la regeneració forestal, modifi-
quen el microclima, etc.

- Les aclarides modifiquen l’estat de compe-
tència arbòria. L’efecte positiu és un major 
creixement diametral dels arbres. El nega-
tiu és un increment en el creixement de la 
brancada, una menor guia pel creixement 
apical, i l’afavoriment dels brots epicòrmics. 
L’increment que en resulta en la il·luminació 
del bosc afavoreix el creixement del sotabosc. 
Aquests efectes es controlen ajustant el per-
centatge d’aclarida. 

- Les plantacions constitueixen una de les for-
mes més costoses però alhora més efectives 
de modificar la dinàmica forestal. Mitjançant 
la plantació, es poden recuperar zones en 
procés de erosió i guanyar-les per al bosc. 
També pot modificar de forma dramàtica el 
paisatge de regions senceres mitjançant la 
plantació d’espècies foranes de creixement 
ràpid. 

- La tallada arreu és la forma d’explotació fo-
restal adequada per a les espècies de llum, 
doncs la seva regeneració no admet la cober-
ta. L’efecte negatiu és l’impacte paisatgístic i 
en menor proporció el risc d’erosió, que po-
den reduir-se practicant la tallada per fran-
ges o bé conservant una part dels arbres en 
peu.

- L’activitat cinegètica pot modificar l’equilibri 
de la fauna, sovint promocionant un excés de 

fauna herbívora que dificulta la regeneració 
natural del bosc. 

- La difusió involuntària de malalties i pla-
gues, ja sigui com agent de transport dels pa-
tògens o bé a causa d’activitats humanes, com 
ara la difusió d’insectes que infecten embalat-
ges de fusta emprats pel transport. 

- La causa d’incendis per accident, imprudèn-
cia o acció delictiva. 

- L’extinció d’incendis d’origen natural que, 
si no fos per l’actuació humana, tindrien un 
abast d’acció major.

La successió forestal

Després d’una acció forestal traumàtica 
que hagi tingut uns efectes destructius im-
portants, o sobre terrenys abandonats per 
l’home, es produeix una colonització vege-
tal que porten a terme espècies adaptades a 
aquestes condicions i que es denominen pio-
neres. En les zones temperades hi ha arbres 
que participen d’aquesta funció creant els 
boscos primaris. Aquests arbres es caracte-
ritzen per ésser espècies de llum i per tenir 
un sistema de difusió de llavors molt eficaç, 
generalment pel vent. Com que són arbres de 
llum, no poden reproduir-se a l’ombra, sota la 
capçada d’altres arbres. Les espècies d’arbres 
que tenen tolerància a l’ombra colonitzen els 
boscos pioners i acaben substituint els arbres 
primers, creant un bosc secundari. Aquest 
fenomen s’anomena successió forestal (Mc 
Evoy, 2004).

Bosc climàcic

Frederic Clements, a principis del segle XX, 
va establir una teoria segons la qual la suc-
cessió ecològica porta cap a estructures cada 
vegada més adaptades a les condicions d’un 
determinat lloc i, per tant, més estables, fins 
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arribar a un estat final d’equilibri que va ano-
menar comunitat climàcica (Clements, 1916). 
Aquesta comunitat la va comparar a un orga-
nisme vivent, similarment a la idea exposada 
per James Lovelock, a un nivell planetari, en 
la seva teoria de Gaia (Lovelock, 2006).

Aquesta teoria va ser criticada cap a mitjans 
del segle, particularment per Robert Whittac-
ker (Whittacker1953). Es va argumentar 
que les comunitats reals que es produeixen 
poden ser molt variades i depenen d’un 
nombre important de variables que fan que 
els processos i els resultats siguin de caràc-
ter aleatori. També pot ser que el procés per 
assolir un equilibri sigui molt llarg i durant 
aquest temps és probable que les condicions 
ambientals canviïn. Per tot plegat el concepte 
de formació climàcica ha perdut part del seu 
interès. 

Traumatismes

El bosc està exposat a accions traumàtiques 
que tant poden procedir del medi com de 
l’home. Els traumes d’origen meteorològic 
més comuns provenen de l’acció del vent, 
les tempestes de glaç, la neu i les avingudes 
d’aigua. Les plagues més comunes estan pro-
vocades per bacteris, fongs i insectes, tot i 
que, de vegades, altres animals, com són ma-
mífers (porc senglar) poden també esdevenir 
autèntiques plagues. El foc es un potent fac-
tor traumàtic. Evidentment, l’home té també 
la capacitat de provocar greus traumatismes 
al bosc i massa sovint materialitza aquesta 
possibilitat (Clements, 1916 ).

Estructures del bosc

Els arbres d’un bosc poden procedir de lla-
vor o de rebrot. En el primer cas es parla de 
bosc alt i en el segon de bosc menut o baix. 
Des d’un altre punt de vista, pot ésser que la 
major part dels arbres del bosc siguin d’una 

mateixa edat i, per tant, tinguin un diàmetre 
similar formant un bosc regular, mentre que 
si tenen edats diferents, el bosc és irregular. A 
més, pot ser que la majoria d’arbres d’un bosc 
siguin d’una mateixa espècie i aleshores par-
lem d’un bosc monoespecífic. En cas contra-
ri, es tractaria d’un bosc mixt. En els boscos 
naturals es poden trobar totes les estructures 
esmentades, encara que el bosc menut sol 
ser d’origen humà, i només molt rarament és 
d’origen natural.

Resiliència

És la capacitat de superar un traumatisme i, 
per tant, és el concepte contrari a la fragili-
tat. El que dóna la resiliència a un bosc és la 
seva composició específica i la seva estructu-
ra. Sembla lògic pensar que un bosc regular i 
monoespecífic és mes vulnerable que un bosc 
irregular i mixt. En certa forma pot fer-se una 
comparança entre un organisme viu i un bosc. 
De manera similar al fet que un organisme sa 
i fort té més possibilitats de contrarestar un 
traumatisme, així mateix passa en un bosc.

Bosc alt irregular mixt

Aquest tipus de bosc és el que preconitzen 
els partidaris de la silvicultura propera a la 
natura, com ara Pro Silva (Turckheim i Bru-
ciamacchie, 2005 ). Els avantatges principals 
d’aquest tipus de bosc són:

- Els arbres procedents de llavor tenen una 
qualitat estructural i, per tant, un valor 
econòmic més elevat que els arbres que pro-
cedeixen de rebrot.

- L’estructura irregular és més resistent a 
l’acció del vent.

- El bosc irregular permet realitzar tallades 
d’un percentatge baix de peus en cada inter-
venció, amb un baix impacte visual i una feble 

obertura de la coberta, traduït en baix incre-
ment d’il·luminació i, per tant, baix increment 
de la massa de sotabosc. 

- L’extracció de fusta és sostinguda i conti-
nuada en el temps. 

- El bosc mixt afavoreix la biodiversitat

- Crea una estructura favorable a la fauna

- Té un efecte paisatgístic millor.

Com a punt negatiu, es un bosc una mica més 
difícil de gestionar, i les actuacions reque-
reixen certa cura per no fer malbé els arbres 
que resten en peu (MacEvoy, 2004).

Silvicultura de l’arbre

La silvicultura tradicional es centra en la 
població o conjunt d’arbres. En canvi, la sil-
vicultura propera a la natura recomana fer 

una selecció dels arbres de millor qualitat de 
la població (arbres de futur) i treballar per 
afavorir-los. Així doncs, si es du a terme una 
aclarida de millora, es procura eliminar els 
peus que els facin nosa i deixar aquells que 
ajudin a educar-los. És desitjable que hi hagi 
arbres de futur de totes les edats presents al 
bosc (Turckheim i Bruciamacchie, 2005).

Espècies autòctones i al·lòctones

És important preservar les espècies pròpies 
de cada regió, atès que hi estan ben adapta-
des i creen un paisatge propi. La silvicultura 
a cada regió s’hauria de basar pricipalment 
en les espècies autòctones. Les espècies 
al·lòctones poden ser utilitzades en determi-
nades circumstàncies i prenent mesures de 
precaució i prudència ( Turckheim i Brucia-
macchie, 2005). Són justificades en casos de 
terrenys degradats, no aptes per a espècies 
autòctones; per enriquir masses forestals 
de baix valor econòmic. En tot cas, les espè-
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cies al·lòctones han de barrejar-se amb es-
pècies autòctones i no han de fer-se masses 
pures extenses. Cal evitar utilitzar espècies 
al·lòctones invasores.

Gestió de la fauna

La fauna forma part de l’ecosistema del bosc 
i té un paper important en la seva dinàmica, 
motiu pel qual cal gestionar-la. La fauna car-
nívora, com el llop i l’ós, ha estat eradicada en 
moltes parts d’Europa i això crea un desequi-
libri ja que la fauna herbívora no té predació 
ni, per tant, control. Les espècies cinegèti-
ques haurien de estar controlades per la caça 
esportiva, no obstant això, en moltes àrees 
aquest control no resulta prou efectiu, parti-
cularment pel que fa al senglar i als cèrvids. 
Hi ha també espècies no cinegètiques, com el 
teixó al nostre país, que en algunes regions ja 
constitueixen una plaga. Aquest desequilibri 
és més fort en les zones de bosc properes als 

conreus ja que aquesta fauna s’alimenta en 
part dels conreus i pot assolir una població 
major. La pressió excessiva que causa la fau-
na herbívora limita seriosament la capacitat 
de regeneració del bosc. El mateix efecte, o 
inclús més elevat, el té la pastura continuada 
del bosc (Turckheim i Bruciamacchie, 2005 ).

Prevenció de l’erosió

Ja s’ha comentat que el sòl és la part mes im-
portant del bosc i, per tant, la seva conservació 
es una prioritat. Hi ha circumstàncies que evi-
ten l’erosió i d’altres que l’afavoreixen. Entre 
els factors afavoridors de l’erosió destaquen 
el pendent del terreny, la proporció de sòl nu 
sense vegetació i el sòl compactat que afavo-
reix la circulació de l’aigua de la pluja. Entre les 
actuacions que tendeixen a produir aquests 
efectes desfavorables hi ha la circulació de ma-
quinària pesant pel bosc i la pastura excessiva. 
L’erosió és especialment problemàtica en el 

cas que el gruix de sòl sigui reduït, cosa que 
passa molt sovint ( Clements, 1916).

El foc

El foc és un traumatisme per al bosc. Pot te-
nir un origen natural o bé estar causat per 
l’home, ja sigui de forma voluntària o acci-
dental. La gestió de la prevenció i l’extinció 
dels focs forestals és un tema polèmic per la 
sensibilitat social que hi ha davant dels in-
cendis, particularment els grans incendis, i 
per la magnitud de costos econòmics i fins i 
tot de vides humanes que hi poden estar in-
volucrats. Les pràctiques de la silvicultura 
propera a la natura afavoreixen la prevenció 
d’incendis. Escau destacar les següents: evi-
tar l’ús d’espècies de coníferes al·lòctones; 
no fer aclarides excessives que afavoreixen el 
creixement del sotabosc; afavorir una pastura 
natural o artificial racional i limitada del so-
tabosc; l’estructura de bosc irregular; la uti-
lització d’espècies autòctones mes resistents 
als efectes del foc i establir prats de pastura.

El prat

El prat es un ecosistema de gran interès que 
mereix una atenció més gran de la que li do-
nem. Els prats naturals, que no reverteixen 
a l’estat arbori a causa de condicions parti-
culars que no permeten el creixement dels 
arbres, com el fred excessiu, la sequera pe-
riòdica, la salinitat, etc, al nostre país estan 
limitats a les cotes més altes. Per sota d’elles, 
podem mantenir prats de vegetació natural si 
els sotmetem a dall o a pastura. El tipus de 
vegetació del prat protegeix molt bé el sòl i 
afavoreix la formació de l’humus. Els prats 
poden ser utilitzats com àrees de disconti-
nuïtat de les masses forestals, amb l’objectiu 
de limitar la progressió dels grans incendis. Si 
el pendent del terreny ho permet, resulta més 
efectiu convertir una part del bosc en prat de 
pastura, que no pas pasturar el sotabosc. 

La pastura del sotabosc

En el moment present, al nostre país, la pas-
tura del sotabosc es preconitza com a solu-
ció a la prevenció dels incendis forestals. El 
raonament és simple, ja que la biomassa del 
sotabosc afavoreix l’incendi i pasturant es re-
dueix la biomassa i per tant el risc d’incendi. 
També es compara amb la situació del passat: 
com que abans es pasturava el bosc i hi havia 
menys incendis, cal tornar a pasturar. L’efecte 
negatiu de la pastura excessiva és que com-
promet seriosament la regeneració del bosc i 
n’afavoreix l’erosió.

Antany es pasturava el bosc per pura neces-
sitat. Totes les superfícies planes que eren 
susceptibles de ser llaurades amb un matxo o 
una parella de bous s’utilitzaven per produir 
menjar per als homes. El bestiar doncs havia 
de menjar al bosc. Al moment actual hi ha 
moltes antigues superfícies agrícoles que són 
utilitzades com a prats de pastura. D’altres 
s’han perdut i han revertit al bosc. Una part 
d’aquestes seria bo recuperar-les també per 
a pastura. 

En temps més reculats, molt possiblement la 
fauna silvestre herbívora realitzava una certa 
“pastura” del bosc. La pressió d’aquesta fauna 
estava regulada pel nivell de la seva població, 
que era controlat pels seus depredadors. En 
el moment actual, en què es reintrodueixen 
cèrvids al bosc, però no els seus depredadors, 
s’ha d’anar amb molta cura per controlar-ne 
les poblacions, de manera que la pressió so-
bre el bosc no resulti amenaçadora.

En tot cas, les activitats de pastura artificial 
al bosc s’han de planificar de manera que no 
es comprometi la seva regeneració natural , o 
la degradació del sòl i fer un seguiment dels 
efectes que es produeixen a fi de corregir si-
tuacions no volgudes o inconvenients. Una 
possible solució podria ser la pastura periò-
dica o temporal. 
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Inventari de boscos singulars de Catalunya

Resum

L’Inventari de Boscos Singulars de Catalun-
ya és un catàleg de referència dels millors 
boscos de Catalunya, en relació a la matriu 
que els envolta, a partir de la determinació 
de les seves singularitats relacionades amb 
l’edat i els diferents valors o interessos que 
demana la societat i segons els usos fores-
tals: valor de la biodiversitat, valor de la 
conservació, valor productiu i valor social. 
L’elaboració de l’Inventari va consistir en 
dues fases. En la primera, a escala gene-
ral, es va dur a terme un procés participatiu 
per caracteritzar els boscos que estarien 
subjectes a l’inventari. En la segona fase, 
a nivell local, es va dur a terme la feina con-
creta d’inventari mitjançant la recerca, el 
reconeixement i la catalogació dels boscos 
definits en la fase anterior. L’Inventari in-
clou 292 boscos singulars que ocupen una 
superfície total de 3.201 ha. La fase de re-
cerca inicial va aportar 3.262 propostes de 
les quals se’n van reconèixer sobre el terreny 
un total de 796.

Abstract

The Singular Forest Inventory of 
Catalonia
The Singular Forest Inventory of Catalonia 
is a reference catalogue of the best quali-
ty forests in Catalonia. It takes into account 
the landscape matrix of their surrounds and 
is based on an analysis of their age-related 
singularities and the different values and 
interests that society demands of its forests, 
that is, the importance of their biodiversity, 
conservation and their productive and social 
values. The inventory was conducted in two 
phases. In the first general phase, a partici-
patory process characterized the forests that 
were to be subsequently subject to the inven-
tory. In a second local phase, the inventory 
work proper was carried out, which consis-
ted of the search for and identifying and cata-
loguing of the singular forests in terms of the 
definition arrived at in the previous phase. 
The inventory includes 292 singular forests 
occupying a total area of 3,201 ha. The search 
phase gave rise to 3,262 proposals, of which 
796 were studied in the field.
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Introducció

La diversitat d’usos del bosc que la societat 
demana (producció, conservació, lleure...) 
comporta una gestió complexa i això fa que els 
gestors del bosc (propietaris, silvicultors, tèc-
nics de l’administració...) necessitin nous re-
ferents per millorar el seu coneixement. Fins 
a l’actualitat, les eines de referència utilitza-
des en la planifi cació i la gestió forestal han 
estat els inventaris forestals nacio nals: Inven-
tario Forestal Nacional 2 i Inventario Fores-
tal Nacional 3 (Villanueva 2005), i l’Inventari 
Ecològic i Forestal de Catalunya, IEFC (Gràcia 
et al. 2004). A partir d’aquests, s’ha pogut ob-
tenir una visió general de l’estat dels nostres 
boscos i els seus valors mitjans. Tanma teix 
però, hi ha una manca d’informació per com-
parar l’estat actual dels boscos amb un model 
ideal de referència i així poder establir nous 
objectius per a la millora de la gestió forestal.

L’origen del projecte rau en la necessitat per 
part de l’administració, la Generalitat de Ca-
talunya, de tenir referents per a la millora de 
la gestió forestal, és a dir, tenir un millor co-
neixement dels boscos a Catalunya per poder 
replantejar les estratègies de manteniment i 
millora dels nostres espais forestals. És així, 
com l’any 2007 el Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya pro-
mou la realització de l’Inventari de Boscos 
Singulars de Catalunya. El Centre de Recer-
ca, Estudis i Aplicacions Forestals (CREAF) 
desenvolupa aquest projecte entre els anys 
2008 i 2010 per encàrrec del Departament de 
Medi Ambient comptant amb una important 
col·laboració de tots els sectors relacionats 
amb el món forestal. Un procés amb molta 
participació que va servir tant per a la defi-
nició i caracterització dels boscos singulars 
com per a la definició de propostes.

L’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya 
és un catàleg de referència dels millors bos-
cos en relació a la matriu forestal existent a 
partir de la determinació de les seves singu-
laritats. Aquestes singularitats estan relacio-

nades amb l’edat considerant els diferents 
valors o interessos que la societat demana 
segons els seus usos: valor de biodiversitat, 
valor de conservació, valor productiu i valor 
social. 

L’Inventari de Boscos Singulars s’ha realitzat 
a tres escales de treball diferents: de clima, de 
vegueria i de país, sempre tenint en compte 
l’espècie principal del rodal. L’Inventari està 
format per 292 rodals que ocupen una super-
fície total de 3.201 ha. La fase de cerca va apor-
tar un total de 3.262 propostes, de les quals 
es va realitzar un reconeixement a camp, a es-
cala de rodal, en 796 i d’aquetes 320 es varen 
realitzar en parcel·les d’inventari forestal per 
procedir a la seva catalogació.

La definició de bosc singular

Un bosc singular és aquell que manté ele-
ments lligats a la edat que li confereixen un 
interès especial respecte a valors locals o glo-
bals que no poden ser aportats per la matriu 
de boscos de l’entorn, de manera que la seva 
pèrdua trigaria molt de temps a recuperar-se.

Així doncs, l’interès del bosc singular es pot 
concretar en els tres atributs següents: pri-
mer, presenta elements lligats a l’edat i sin-
gularitats la desaparició de les quals repre-
sentaria una pèrdua significativa dels seus 
valors; segon, considera els diversos valors 
o interessos que té la societat sobre els bos-
cos: biodiversitat, maduresa, social i silvícola; 
i tercer, ha de ser una definició quantificable 
en el camp de forma fàcil i comparable entre 
els boscos singulars i amb els referents de la 
matriu forestal que els envolta.

La definició de bosc singular i el procés 
d’inventariat associat es basen en els valors, 
interessos o usos que tenen els boscos actual-
ment. Així doncs, abasta un àmbit més ampli 
que el bosc madur i no té en compte aspec-
tes com l’origen, la composició, la diversitat, 

l’estructura... (Gilg 2005; Wirth, Gleixner, i 
Heimann 2009) que en ocasions són poc clars 
i poden donar lloc a discussions difícils de re-

soldre. A més no són prou representatius de 
la importància de determinats boscos per a 
la societat.
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Les singularitats pretenen resumir una com-
binació d’indicadors de determinades carac-
terístiques forestals quantificables, amb una 
interpretació clara i que es puguin obtenir a 
camp de manera senzilla i directa. L’elecció i 
definició dels indicadors s’ha realitzat a par-
tir d’un procés participatiu basat en diverses 
taules de sectorials, on es van convocar tots 
els actors relacionats amb l’ús i la gestió dels 
boscos. El resultat d’aquest treball va ser la 
definició de les singularitats considerades 
des dels diversos punts de vista dels valors i 
interessos dels boscos i agrupats d’acord amb 
les quatre principals visions socials del bosc. 
També es van definir els diversos indicadors 
i la forma com, posteriorment i per part de 
l’equip de l’inventari, s’havien de quantificar 
i combinar per a la determinació de cada sin-
gularitat. 

D’acord amb les singularitats que caracterit-
zen aquests boscos per a cada un dels quatre 
valors i interessos que la societat demana de 
les formacions forestals, es descriuen quatre 
tipologies de boscos: 

Boscos singulars amb valor de biodiversitat: 
són aquells que presenten una biodiversitat 
elevada i no només per als grups faunístics o 
florístics més coneguts (aus, papallones, fa-
nerògames...) sinó també per a aquells grups 
que s’associen a requeriments específics 
d’hàbitat, propis de nínxols i elements rela-
cionats amb l’edat del bosc (líquens, fongs, 
insectes...). També inclouen els boscos for-
mats per espècies que rarament formen bosc 
a Catalunya o on hi trobem espècies de flora i 
fauna protegida.

Boscos singulars amb valor de maduresa: la 
maduresa, com a sinònim de baixa inter-
venció humana, ha tingut una importància 
creixent com a referent per a la gestió i con-
servació de boscos. Tot i això, a Catalunya és 
una característica difícil de determinar i va-
lorar perquè tots els boscos han patit algun 
tipus d’intervenció al llarg de la història i 
aquesta pot haver afectat components dife-

rents del bosc com els arbres, el sotabosc, el 
sòl...

Boscos singulars amb valor silvícola: la gestió 
condiciona de manera important les caracte-
rístiques i els usos d’un bosc i al nostre país 
s’han aplicat diversos models silvopastorals 
que tenen particularitats especifiques vincu-
lades a les condicions forestals i socioeconò-
miques del territori. Són referents importants 
d’una gestió forestal de molts anys que ha 
permès assolir una producció d’alta qualitat 
sostenible, mostrant-nos així la potencialitat 
productiva de la resta d’espais forestals.

Boscos singulars amb valor social: hi ha bos-
cos que tenen un interès cultural o recreatiu 
important, sigui a escala de tot Catalunya o a 
una escala més local. Es tracta de boscos co-
neguts però que convé tenir inventariats per 
poder considerar els seus valors patrimonials 
i els riscos a què poden estar sotmesos.

Així doncs, per a cada un d’aquests valors 
s’han definit les singularitats que han servit 
per caracteritzar els boscos singulars. En al-
guns casos són específics per a cada àmbit 
de valoració, però en d’altres casos poden 
ser comuns ja que els interessos o les formes 
de valorar aquests boscos poden ser diver-
gents o coincidents pels diferents sectors o 
col·lectius usuaris dels boscos. La determina-
ció dels boscos singulars de l’inventari, en de-
finitiva, ha consistit en la selecció dels rodals 
que complien amb els criteris de singularitat 
considerant l’espècie forestal dominant pels 
quatre valors/interessos i les tres escales te-
rritorials d’anàlisi.

Metodologia

El procés de realització de l’inventari ha cons-
tat de dues fases de desenvolupament dife-
rents. A la primera fase de desenvolupament, 
de caràcter general, s’ha dut a terme un pro-
cés per a la caracterització dels boscos que 

serien objecte de l’inventari, dels boscos sin-
gulars. A la segona fase, de caràcter més lo-
cal, s’ha desenvolupat pròpiament l’inventari 
amb els treballs de cerca, reconeixement i 
catalogació dels boscos singulars (figura 1), 
a partir de la caracterització realitzada en la 
fase anterior.

Caracterització de boscos singulars

Amb la intenció de determinar quines són 
les propietats que permeten caracteritzar 
els boscos singulars, és a dir, determinar qui-
nes són les característiques que defineixen 
els boscos que es cercaven, es va dur a ter-
me un procés participatiu mitjançant tallers 
presencials amb representants de diferents 
col·lectius relacionats amb el món forestal, 
agrupats en diversos grups de treball. D’una 
banda, es varen convocar especialistes de di-
verses disciplines científiques relacionades 

amb els boscos i, de l’altra, persones que per 
la seva trajectòria professional, personal o 
associativa hi tinguessin també una vincula-
ció, experiència i interès. Els grups de treball 
foren el següents: botànica, silvicultura i eco-
logia, zoologia, història i geografia, conserva-
ció (entitats ecologistes i conservacionistes), 
gestió forestal, propietat forestal i pagesia, 
associacions excursionistes, associacions es-
portives, pesca i caça, empreses forestals i 
educació.

El procés participatiu va permetre identi-
ficar un total de 34 característiques dels 
boscos singulars, és a dir, 34 singularitats. 
D’aquestes, se’n van escollir 16 que eren les 
que complien els atributs relacionats amb 
la definició de bosc singular proposada per 
l’inventari i estaven relacionades amb l’edat 
dels boscos, eren quantificables amb facilitat 
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i comparables amb els boscos de referència, 
amb les parcel·les de l’Inventario Forestal 
Nacional 3. Les singularitats aportades foren 
agrupades pels quatre valors que van sorgir 
dels mateixos grups de treball del procés 
participatiu: biodiversitat, maduresa, social 
i silvícola. 

A partir de la definició, l’equip de l’inventari 
va identificar cada singularitat amb els indi-
cadors que permetrien determinar-la. Les 
singularitats són, doncs, aquells valors con-
crets que presenten els boscos i que vénen 
definits per un conjunt d’indicadors concrets, 
quantificables i amb una interpretació clara. 
Es va definir un sistema d’indicadors de va-
riables mesurables sobre el terreny a partir 
de parcel·les d’inventari forestal de manera 
que cada indicador es definia de forma con-

creta a partir de l’aspecte forestal que repre-
sentava. Algunes singularitats es definien 
amb un sol indicador, però d’altres ho foren 
per una combinació de diversos indicadors 
segons una estructura jeràrquica de relacions 
basada en els valors d’indicadors de nivells 
inferiors (Figura 2).

Les singularitats que caracteritzen cada una 
de les tipologies de bosc són les següents per 
a cada valor:

Valor de biodiversitat: bosc amb l’espècie 
dominant que rarament forma boscos; bosc 
amb espècies amb requeriments d’hàbitat 
específics; bosc amb diversitat elevada; bosc 
amb fauna ben representada i bosc amb una 
elevada complexitat de processos.

Valor de maduresa: bosc amb arbres senes-
cents de grans dimensions; bosc amb fusta 
morta en peu de qualsevol espècie; bosc amb 
espècies amb requeriments d’hàbitat especí-
fics; bosc amb una gran complexitat demo-
gràfica; bosc amb una gran complexitat es-
tructural i bosc amb una elevada complexitat 
de processos.

Valor social: bosc amb arbres de grans dimen-
sions de qualsevol espècie; bosc amb arbres 
senescents de qualsevol espècie, bosc amb 
l’espècie dominant que rarament forma bos-
cos; bosc adevesat i bosc catedral.

Valor productiu: bosc adevesat; bosc amb ar-
bres pare de qualitat; bosc catedral i bosc mo-
del de gestió sostenible.

Cerca

L’inventari de boscos singulars s’ha nodrit 
de la cerca d’informació en diverses fonts 
per identificar els possibles rodals que com-
pleixen els requisits de singularitat determi-
nats. A diferència dels inventaris forestals 
clàssics en què la selecció de les parcel·les 
de mostreig es determina de forma aleatòria 
o sistemàtica en una quantitat i en funció de 
la superfície forestal del territori a mostrejar, 
en aquest inventari la selecció s’ha efectuat 
d’acord amb els possibles boscos que direc-
tament complissin els criteris de singularitat 
establerts i que presentessin qualsevol de les 
singularitats seleccionades. Per a això calia 
tenir una idea de quins serien aquests boscos 
i posteriorment mostrejar-los.

La cerca dels boscos ha estat una tasca en 
la qual s’han utilitzat dues vies bàsiques. La 
principal ha estat la participació local, és a 
dir, l’enquesta sobre la coneixença que els 
agents locals tenen d’aquesta mena de bos-
cos; i la segona ha estat la cerca de candidats 
en fons bibliogràfics, en inventaris forestals i 
en el reconeixement d’ortoimatges.

Una de les millors fonts de coneixement del 
territori i, en aquest cas, del paisatge forestal, 
són els agents locals, persones que treballen 
o que passen una bona part del seu temps 
al bosc. Per aquest motiu, un punt clau de la 
recerca de boscos singulars fou la consulta 
a tots els col·lectius locals coneixedors dels 
boscos. Aquesta activitat es va desenvolupar 
amb la convocatòria de processos participa-
tius locals en totes les comarques de Catalun-
ya i al llarg del desenvolupament del projecte. 
Principalment es va comptar amb la partici-
pació del personal del Cos d’Agents Rurals i 
tècnics del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Però 
també es va contactar amb altres agents de 
forma personalitzada per ser bons coneixe-
dors dels boscos com ara naturalistes, pro-
pietaris, excursionistes, rematants, etc.

La possibilitat d’aportar propostes de boscos 
singulars estava oberta a qualsevol persona 
que hi estigués interessada. Es podia fer per 
mitjà del web que es va crear expressament 
i de la seva pàgina de propostes, amb un 
formulari. Actualment, tot i que el projecte 
ja s’ha finalitzat, encara és possible aportar 
noves propostes a la mateixa pàgina (www.
creaf.uab.cat/boscossingulars).

De manera complementària es va consultar 
documentació bibliogràfica, en la majoria 
dels casos informes d’àmbits territorials con-
crets (parcs naturals, espais d’interès natural, 
ordenacions forestals...) que haguessin valo-
rat aspectes semblants als que consideràvem 
a l’inventari. Així mateix, es va fer un buidat 
de les parcel·les dels inventaris forestals rea-
litzats a Catalunya, és a dir, l’Inventario Fores-
tal Nacional 3 i l’Inventari Ecològic i Forestal 
de Catalunya que complissin uns criteris de 
selecció anàlegs a determinats indicadors 
de singularitat. Finalment, es va realitzar un 
repàs exhaustiu de totes les ortoimatges de 
Catalunya proveïdes per l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya a escala 1:5.000 (píxel de 0,5 m 
de costat) de la versió 5 (anys 2005-2007). 
En aquestes imatges es buscaven localitats 
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on l’estructura de la coberta forestal presen-
tés formes que poguessin identificar-se com 
a estructures de boscos singulars, sobretot 
per contrast amb la resta de bosc matriu en el 
qual es localitzaven.

Reconeixement

Durant la fase de reconeixement s’han dut a 
terme dos processos de selecció consecutius 
dels boscos proposats com a singulars durant 
la fase de cerca. Una primera fase al gabinet, 
a partir d’ortoimatges digitals; i una segona 
fase realitzada sobre el terreny. L’objectiu 
era fer una selecció d’aquells boscos que mi-
llor s’ajustessin als criteris de singularitat 
identificats durant el desenvolupament de 
l’inventari, per tal de catalogar-los.

Durant la fase de reconeixement a gabi-
net es va realitzar una fotointerpretació de 
l’estructura de capçades que s’identificaven 
amb les imatges aèries actuals (ortoimatges 
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a es-
cala 1:5.000 versió 5) i amb la comparació 
d’aquestes amb fotografies aèries històriques 
(vol americà dels anys 1956-57) (Figura 3). 
En les dues sèries d’imatges es valoraven ca-
racterístiques que s’observaven relacionades 
amb l’aspecte que presentava el bosc segons 
la distribució dels peus, l’abundància de ca-
pçades de grans dimensions i l’heterogeneïtat 
de la massa forestal. Aquest reconeixement 
va permetre fer una selecció d’aquells rodals 
que més clarament complien les singularitats 
de presència del bosc en èpoques anteriors, 
almenys 50 anys, i que, a més, ja presentes-
sin estructures clarament diferents respecte 
de la resta de la matriu forestal. El reconeixe-
ment a gabinet també va permetre fer una 
delimitació inicial del rodal.

Amb els boscos seleccionats en el reconeixe-
ment a gabinet es va procedir a un reconeixe-
ment a camp a dues escales: la de rodal i la 
de parcel·la. El reconeixement a escala de ro-
dal va permetre fer una valoració a camp de 
les possibles singularitats del bosc en tota la 

seva superfície, fent una anotació qualitativa 
dels següents paràmetres de la vegetació pre-
sent: estructura forestal, diversitat d’espècies 
llenyoses, diàmetre màxim dels peus, abun-
dància de peus singulars morts i vius, fusta 
morta a terra i presència i origen de les cla-
rianes. També es va fer una valoració dels 
usos actuals i històrics a partir de la detecció 
d’elements identificatius i de les alteracions 
i pertorbacions actuals, alhora que es va mi-
llorar la delimitació del rodal que ocupava el 
bosc feta a partir del reconeixement a gabi-
net.

Els boscos que presentaven singularitats que 
podien ser detectades en el reconeixement a 
escala de rodal foren seleccionats per al reco-
neixement a escala de parcel·la. Segons la seva 
superfície i a raó de una parcel·la per cada 
25 ha, es realitzaren parcel·les d’inventari 
forestal. Aquestes parcel·les es van definir 
amb una metodologia basada en l’Inventario 
Forestal Nacional 3 (Villanueva 2005) per 
facilitar-ne la comparació i s’hi afegiren al-
tres variables que permetessin millorar la 
quantificació dels indicadors de singularitat 
necessaris per a la seva posterior catalogació. 
Així, doncs, es realitzaren parcel·les de radi 
variable en funció de la densitat de peus pre-
sents (entre 10 i 30 m) per a la mesura dels 
peus singulars. Els peus singulars són aquells 
arbres que presenten diàmetres normals 
superiors a uns llindars establerts a partir 
del percentil 99 de les dades de l’Inventario 
Forestal Nacional 3 per a cada espècie i ve-
gueria. Es van realitzar tres parcel·les més, 
concèntriques, a la parcel·la de mesura dels 
peus singulars, de radis diferents per a la me-
sura d’altres variables forestals: de 5 m per a 
la regeneració i peus menors, de 10 m per a 
la quantificació del recobriment del substrat, 
de l’estratificació vertical de la vegetació, 
identificació de totes les espècies llenyoses i 
mesura dels peus majors i de 20 m per a la ca-
racterització de les clarianes i de l’estructura 
forestal horitzontal.

Catalogació

La darrera fase de l’inventari de boscos sin-
gulars va consistir en la catalogació dels bos-
cos que van ser visitats amb reconeixement 
de camp fet a escala de rodal i a escala de 
parcel·la, utilitzant els indicadors de singula-
ritat obtinguts a partir de les dades forestals 
de les parcel·les.

Per a la determinació de la singularitat dels 
boscos a fi de valorar la seva inclusió en 
l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya 
s’han utilitzat les parcel·les de l’Inventario 
Forestal Nacional 3 de Catalunya que han ser-
vit com a referents de comparació. El procés 
ha estat comparar els valors dels indicadors 
obtinguts en les parcel·les dels boscos can-
didats amb els valors per els mateixos indi-
cadors obtinguts a partir de les parcel·les de 
l’Inventario Forestal Nacional 3, que són els 
referents mitjans dels boscos a Catalunya. De 
forma paral·lela, doncs, per a cada parcel·la 

de l’ Inventario Forestal Nacional 3 i dels bos-
cos visitats s’han calculat les mètriques per 
les mateixes singularitats (indicadors de sin-
gularitat), agrupades per l’espècie dominant 
en àrea basal i segons les diverses escales 
d’anàlisi: clima (agrupació de les parcel·les 
pel clima al qual pertanyen), vegueria (agru-
pació de les parcel·les per a la vegueria a la 
qual pertanyen) i país (sense considerar cap 
factor d’agrupament). Quan les mètriques 
dels boscos singulars superaven el valor 
del percentil 95 per la mateixa mètrica de 
l’Inventario Forestal Nacional 3, es conside-
rava que el bosc candidat presentava aque-
lla singularitat. Només algunes singularitats 
estan definides amb indicadors simples, és a 
dir, que una mètrica mesurada en el bosc de-
fineix directament una singularitat. La resta 
de singularitats estan definides amb un siste-
ma jeràrquic d’indicadors, de manera que per 
considerar un bosc singular per un indicador 
calia que prèviament presentés altres indica-
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dors. En aquests casos, el llindar per superar 
un indicador complex era del percentil 75 de 
la mètrica calculada per l’Inventario Forestal 
Nacional 3.

Els rodals de l’inventari de boscos singulars 
han estat catalogats com a singulars per una 
determinada espècie si han superat almenys 
una singularitat de qualsevol valor per al-
guna de les escales territorials, és a dir, que 
han superat el llindar de l’indicador obtingut 
a partir de les dades de l’Inventario Forestal 
Nacional 3. Així mateix, tots els boscos que 
han estat catalogats per alguna singularitat, 
han estat avaluats pel grau de singularitat, és 
a dir, que s’aporta una qualificació, expressa-
da en anys, del valor de singularitat del bosc. 
Aquest procés s’ha realitzat amb l’ajuda d’un 
model de simulació del creixement dels bos-
cos a Catalunya amb dades del Segundo i Ter-
cer Inventario Forestal Nacional. El resultat 
de l’anàlisi ens informa de quants anys hau-
rien de passar perquè el 5% dels boscos a Ca-
talunya igualin o superin els indicadors de les 
singularitats, per a la mateixa escala d’anàlisi, 
sigui per clima, vegueria o país. 

Resultats i conclusions

El catàleg de l’inventari de boscos singulars 
de Catalunya està constituït per 292 boscos. 
Són el resultat de la selecció realitzada du-
rant les diverses fases de desenvolupament 
del treball de reconeixement i identificació 
de les singularitats presents, a partir del con-
junt de les 3.262 propostes aportades durant 
la fase de cerca (Taula 1). En cada una de les 
fases del treball, els boscos van ser seleccio-
nats de forma successiva però el procés que 
ha permès el filtratge més curós ha estat el 
reconeixement fet sobre el terreny, a escala 
de rodal, durant el qual s’han filtrat prop del 
75% dels boscos inicialment proposats.

La vegueria on es van obtenir més propostes 
durant la fase de cerca fou la de les comar-
ques de Girona, amb un 30,6%, seguida per 
l’Alt Pirineu (22,1%), les comarques de la Ca-
talunya Central (18,9%) i Barcelona (15,1%) 
(Taula 1). Com era d’esperar i donada la seva 
poca superfície forestal, les vegueries on es 
van proposar menys boscos foren el Camp de 
Tarragona, les Terres de l’Ebre i Lleida (5,4%, 
4,1% i 3,8% respectivament). Tot i que en ter-
mes generals en el catàleg de boscos singu-

lars es mantenen aquestes proporcions, amb 
petites variacions, la vegueria de les Terres 
de l’Ebre destaca perquè s’hi han catalogat 
més boscos dels que hi van ésser aportats en 
les propostes (fins a un 8,2%).

Sobre les diverses fonts d’informació consul-
tades per a l’obtenció de propostes, la més 
quantiosa ha estat la dels inventaris forestals, 
amb un 54%. No obstant això, en el catàleg 
només un 26% dels boscos provenen exclu-
sivament d’aquesta font. A part d’això, la font 
de cerca que s’ha comprovat com més efectiva 
a l’hora de buscar boscos singulars ha estat la 
consulta als agents locals per mitjà dels pro-
cessos participatius. Un 22% de les propostes 
provenen d’aquesta font, de manera que 193 
boscos del catàleg són coneguts per la gent, 
és a dir, un 66%. Aquesta xifra, però, es mini-
mitza quan es té en compte l’exclusivitat de 
l’origen. El 38% dels boscos singulars ha estat 
aportat exclusivament per agents locals, en-
front del 19% que provenen només d’imatges 
aèries, el 16% dels inventaris forestals i l’11% 
de la bibliografia. Aquestes dades mostren la 
importància del coneixement que té la socie-
tat local dels boscos, i més concretament, dels 
boscos que presenten singularitats i per tant 
que destaquen dins de les masses forestals. 
Alhora, però, també s’ha vist que no s’havien 
de menystenir altres fonts d’informació, com 
els inventaris forestals i les imatges aèries, 
perquè han permès identificar boscos menys 
coneguts que haurien pogut passar desaper-
cebuts.

La relació entre les propostes de boscos sin-
gulars i el catàleg final pel que fa als valors 
que la societat els atorga, és un altre aspecte 
interessant a considerar. Les propostes, en 
el moment que els agents locals feien la seva 
aportació, majoritàriament eren valorades 
pel seu interès sobre la biodiversitat, un 
72%, mentre que els boscos singulars amb 
aquest valor en el catàleg representen només 
el 13%. Així mateix, tot i la poca percepció 
que la societat té dels boscos que tenen un 
valor pròpiament social, només un 5% de 

les propostes foren identificades amb aquest 
valor, però en canvi, en el catàleg la majoria, 
un 83%, presenten singularitats d’aquet va-
lor. Del total dels boscos singulars, un 71% té 
singularitat de maduresa i un 36% de valor 
productiu.

Els boscos singulars inventariats tenen 
27 espècies forestals dominants diferents. 
L’espècie majoritària és el pi roig (Pinus syl-
vestris), amb un 20% dels boscos, mentre que 
tant l’alzina (Quercus ilex) com el faig (Fagus 
sylvatica) i la pinassa (Pinus nigra) consti-
tueixen l’11% dels boscos. 

Tots els boscos singulars de l’inventari són 
petits. La seva superfície mitjana se situa 
entorn de les 11 ha però la majoria, el 68%, 
ocupen menys de 10 ha; un 16% ocupen en-
tre 10 i 20 ha i el 15% restant té superfícies 
compreses entre 20 i 65 ha. Només dos bos-
cos singulars tenen superfícies més grans: 80 
i 125 ha. La suma del total de boscos singu-
lars és de 3.201 ha, que representa un 0,1% 
de la superfície de Catalunya i un 0,3% de la 
seva superfície forestal (Taula 2). La vegueria 
amb una major proporció de boscos singulars 
és l’Alt Pirineu i Aran amb més de la meitat de 
la superfície dels boscos singulars. També és 
la vegueria on són més grans, amb 18 ha de 
mitjana. La segueix la vegueria de les Terres 
de l’Ebre amb una superfície de 16 ha de mit-
jana (Taula 2). 

Respecte el tipus de gestió dels boscos sin-
gulars, es constata que més de la meitat, un 
54%, es troben en finques de gestió forestal 
pública, el que significa que només el 0,3% 
dels boscos amb aquesta mena de gestió 
han estat catalogats com a singulars. A part 
d’això, el 41% dels boscos catalogats es tro-
ben en espais naturals de protecció especial 
de qualsevol mena (parc nacional, parc natu-
ral, reserva natural, etc.), és a dir, només un 
0,01% d’aquestes àrees s’han catalogat com a 
boscos singulars. No obstant això, aquesta re-
lació d’ocupació augmenta fins al 79% quan 
considerem quina és la superfície de boscos 
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singulars que es troba dins d’espais de la xar-
xa Natura 2000.

L’anàlisi de la vàlua de cada una de les sin-
gularitats determinades en els boscos cata-
logats ha permès la comparació relativa del 
seu grau de singularitat. Aquesta és una es-
cala que va de 10 a 200, amb anys com a uni-
tats. Prop de la meitat dels boscos catalogats, 
el 48%, tenen alguna singularitat amb una 
vàlua de 200 i només un 16% tenen singula-
ritats valorades amb menys de 50 anys.
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Resum

Els boscos madurs són els ecosistemes te-
rrestres més evolucionats del país, motiu 
pel qual són una referència per la gestió fo-
restal de la resta de boscos de Catalunya. A 
partir del seguiment dels boscos madurs de 
la comarca de la Garrotxa, s’ha constatat que 
la seva protecció és inefectiva ja que la su-
perfície s’ha reduït entorn d’un 50% sobre 
la que tenien fa 10 anys, a conseqüència de 
l’explotació forestal que pateixen. Tot i no 
disposar de dades generals sobre la resta del 
país, l’exemple de la Garrotxa pot ser extra-
polable i servir d’indicador dels efectes de la 
crisi econòmica en l’increment de l’explotació 
forestal en els pocs boscos madurs que res-
ten. A la Garrotxa, fins avui només s’han 
protegit efectivament el 10% dels boscos 
madurs, a partir d’iniciatives de planificació 
i d’acords de custòdia amb els propietaris de 
les finques forestals. 

Abstract

The catalog of mature forests in la Garrotxa  
Mature forests are the most evolved 
terrestrial ecosystems in Catalonia and as 
such act as a reference for the management 
of the country’s other forests. Monitoring the 
trends of mature forests in La Garrotxa during 
the last decade has revealed that protection 
is ineffective because, due to logging, their 
surface area has fallen to around 50% of 
what it was 10 years ago. Although there 
are no reliable data for the rest of Catalonia, 
La Garrotxa is probably a good indicator 
for gauging the effects of the economic 
crisis (i.e. increased logging activities) on 
its few remaining mature forests. Within La 
Garrotxa, to date only about 10% of mature 
forests have been effectively protected, either 
by planning tools or land-trust agreements 
signed with the owners of forest estates.
 

El catàleg de boscos madurs de la Garrotxa
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Situació forestal del país 

El país que trepitgem presenta una gran 
varietat de boscos tant pel que fa a la seva 
diversitat específica com per la seva com-
plexitat estructural. Des de les pinedes de pi 
negre i les avetoses del Pirineu fins als alzi-
nars, les garrigues i les pinedes de pi blanc 
de vora mar, podem trobar tot un reguitzell 
de comunitats forestals en un territori reduït, 
difícilment comparable a algun altre lloc del 
continent europeu.

Pràcticament el 40% de Catalunya està co-
bert per bosc i a la demarcació de Girona -la 
més arbrada del país- aquesta proporció as-
soleix el 55% (Inventari Ecològic i Forestal 
de Catalunya, 2004) . Actualment el bosc és 
l’ecosistema que predomina en una gran part 
del territori català i arribaria a cobrir més 
d’un 80% del país si s’abandonés el paisatge a 
la seva evolució natural. Si prenem el cas de la 
Garrotxa, que és la comarca que conserva la 
major proporció de boscos autòctons, aquest 
fet s’accentua encara més ja que el 75% de la 
comarca és boscosa, amb sectors com l’Alta 
Garrotxa on la superfície forestal arriba a re-
cobrir el 95%.

Si repassem les dades dels darrers inven-
taris forestals nacionals espanyols, podrem 
concloure que la superfície de bosc s’ha anat 
incrementant a causa, principalment, de 
l’abandonament de la pagesia de muntanya 
ja que allà on hi havia conreus i pastures de 
difícil accés, de mica en mica, el bosc les ha 
anat ocupant. 

Ara bé, fins fa pocs decennis, la gran majoria 
dels boscos del país han estat sotmesos a una 
forta explotació humana que ha provocat, en 
molts casos, que el bosc es trobi degradat o 
bé que presenti un grau de maduresa molt 
baix. En general, els boscos de la regió me-
diterrània han estat explotats d’una manera 
continuada durant segles i això ha fet que ac-
tualment existeixin molt pocs rodals que pre-
sentin un ecosistema evolucionat. 

Els boscos vells o primigenis

Si a escala europea només el 5% dels bos-
cos es consideren vells o poc alterats per la 
intervenció humana, a la regió mediterrània 
aquesta proporció és encara més reduïda i a 
Catalunya és ínfima. Només el 0,3% de la su-
perfície arbrada es considera madura segons 
el Centre de Recerques, Estudis i Aplicacions 
Forestals (CREAF, 2011) i ja no queda cap 
bosc veritablement verge o primigeni.

La manca de boscos verges fa que les masses 
forestals que mantenen un grau de madure-
sa més elevat tinguin una gran importància, 
tant pel fet de ser illes forestals amb caracte-
rístiques més o menys primàries com per ser 
un ecosistema poc alterat, motiu pel qual pot 
servir de referència per a la pràctica d’una 
gestió forestal sostenible en la resta de bos-
cos del país.

A part d’això, el concepte de bosc primigeni o 
bosc vell utilitzat per definir els ecosistemes 
forestals de més edat, ha esdevingut difícil 
de consensuar entre experts, com es va po-
der comprovar en les Primeres Jornades de 
Boscos Madurs que es van dur a terme a Les 
Planes de Son l’any 2002. Per aquest motiu, 
l’estadi de bosc madur, que és l’anterior als 
boscos primigenis o vells, tampoc no és fàcil 
de definir, ni són sempre clars els criteris que 
permeten ponderar el grau de maduresa en el 
que es troben.

La inexistència de boscos vells i l’escassetat 
de boscos madurs en la regió mediterrà-
nia de Catalunya va motivar que l’any 2000 
s’engegués un projecte de recerca sobre els 
boscos madurs a la comarca de la Garrotxa, a 
iniciativa del Parc Natural de la Zona Volcàni-
ca de la Garrotxa, amb l’objectiu de conservar 
tant la biodiversitat dels boscos centenaris 
com també el valor immaterial que ens pro-
porcionen quant a bellesa, equilibri, harmo-
nia o, en definitiva, el valor intrínsec d’un 
ecosistema natural tan evolucionat. Aquest 
projecte va servir d’embrió per a l’inventari 
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de boscos singulars de Catalunya (CREAF, 
2011) en el que es va catalogar una represen-
tació dels boscos més vells del país, fruit de la 
necessitat de conservar i obtenir un coneixe-
ment científic dels boscos primigenis i poder 
replantejar estratègies en la gestió forestal. 

Catalogació dels boscos madurs de 
la Garrotxa

L’inventari de boscos madurs de la comarca 
de la Garrotxa iniciat l’any 2000 es va cloure 
vuit anys més tard amb la catalogació de 74 
rodals considerats com els boscos més vells 
de la zona. 

El territori inventariat, amb una extensió 
territorial d’unes 110.000 ha (tota la Garrot-
xa i una part de l’Alt Empordà i del Ripollès 
corresponents al territori de l’Alta Garrotxa 
històrica), va permetre identificar i localitzar 
una colla de boscos amb característiques de 
boscos madurs, la superfície conjunta dels 
quals sumava 2.320 ha, és a dir, menys del 
2,5% de la superfície forestal comarcal. El 
treball es va desenvolupar en tres fases: loca-
lització, valoració i catalogació.

La primera fase va consistir en localitzar tots 
els rodals que presentaven característiques 
de bosc madur dins de cada terme municipal 
de la Garrotxa. Es varen situar geogràficament 
i es varen delimitar per tal de poder conèixer 
la seva extensió superficial. Aquesta selecció 
es va fer a partir de diferents cartografies 
temàtiques en suport informàtic (usos del 
sòl, inventaris forestals, vegetació, fotografia 
aèria actual i històrica...) i posteriorment es 
va analitzar la informació mitjançant la uti-
lització d’un sistema d’informació geogràfica. 

Aquesta primera fase va donar una visió ge-
neral dels sectors de la comarca que tenien 
les millors zones boscoses. Els resultats ob-
tinguts es van concretar i validar a partir 
d’enquestes a les persones més coneixedores 

dels boscos de la comarca. Les dades pro-
porcionades per excursionistes, naturalistes, 
boscarols, caçadors, rematants, guardes... 
van ser les que finalment permeteren loca-
litzar els rodals amb característiques de bosc 
madur. La principal dificultat d’aquesta fase 
fou la diversitat d’opinions proposades amb 
referència als criteris que permeten discri-
minar un bosc madur. La subjectivitat en la 
percepció del bosc madur varia molt entre un 
naturalista, per exemple, que es fixa més en 
la diversitat biològica, i un rematant que, bà-
sicament, pren per referència de la maduresa 
la de l’estrat arbori. 

Això va motivar que la segona fase del treball 
es destinés a la recerca d’unes variables que 
permetessin valorar d’una manera objectiva 
la maduresa de cada bosc. La metodologia es 
va basar en l’obtenció i ponderació de deu 
paràmetres quantitatius i qualitatius del bosc 
(vegeu la taula més avall) que, un cop analit-
zats, permeten classificar el rodal en un dels 
quatre tipus de bosc següent: madur, prema-
dur, jove i degradat. 

La tercera i darrera fase va ser la inclusió dels 
boscos madurs i premadurs en un catàleg, 
una vegada realitzada la seva delimitació car-
togràfica. El Catàleg de boscos madurs i pre-
madurs de la Garrotxa va ser presentat públi-
cament i publicat al web de la Delegació de la 
Garrotxa de la Institució Catalana d’Història 
Natural.

Ponderació dels paràmetres de 
valoració

Clau fotogràfica de tipificació forestal

Per tal de facilitar el treball de camp i evitar 
el càlcul dels paràmetres de valoració en la 
primera visita al rodal, i amb l’objectiu de re-
duir el treball de valoració, força més costós, 
es va assignar una imatge fotogràfica a les 
diferents estructures forestals que servia de 

guia visual per discriminar els quatre tipus 
de boscos a valorar. 

La imatge fotogràfica de l’estructura forestal 
va facilitar resoldre, en una primera instàn-
cia i d’una manera aproximativa, si el rodal 
de bosc tenia possibilitats d’ésser inclòs en el 
catàleg o si calia descartar-lo. 

Catalogació final

La valoració del grau de maduresa segons la 
ponderació dels paràmetres descrits en la tau-
la de valoració va permetre assignar cada bosc 
a un estadi concret d’una manera més objecti-
va. Els 74 rodals boscosos que varen assolir la 
puntuació inclosa en els intervals considerats 
com a bosc madur o premadur van ser incor-
porats definitivament al catàleg de la Garro-
txa. En funció de l’espècie arbòria dominant, 
aquests 74 boscos es van classificar en 23 fa-
gedes, 19 rouredes, 17 alzinars, 10 boscos ca-
ducifolis mixtos i 5 pinedes de rojalet.

Les conclusions d’aquest treball foren un toc 
d’alerta ja que els rodals ocupats per bosc 
madur o premadur eren pocs i ocupaven una 
extensió molt reduïda a la Garrotxa. Concre-
tament, menys d’un 2,5% de la superfície fo-
restal de la comarca estava formada per un 
bosc amb característiques similars a les d’un 
bosc primari. Per tant, d’acord amb el catàleg 
finalitzat l’any 2008, es va constatar que es 
tractava d’unes masses forestals d’àrea molt 
reduïda, amb rodals de petita superfície que 
sumaven, tots plegats, unes 2.320 ha. 

Durant els anys 2012-13, gairebé cinc anys 
després de l’elaboració d’aquell catàleg de 
boscos madurs i premadurs, es va dur a ter-
me un seguiment de l’estat de conservació 
dels boscos catalogats. El resultats han supo-
sat un crit d’alarma: Les 2.320 ha de boscos 
madurs catalogats l’any 2008 a la Garrotxa 
s’han reduït a 1.162 ha, i el nombre de rodals 
catalogats ha passat de 74 a 37. 
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Aquesta alarmant reducció dels millors bos-
cos de la Garrotxa es deu, principalment, a 
l’increment dels aprofitaments forestals dels 
darrers anys, a resultes de la crisi econò-
mica que pateix el país, tot i que durant les 
darreres dècades aquest tipus de bosc tam-
bé va haver de suportar un major nombre 
d’aprofitaments forestals en tractar-se d’unes 
masses forestals força més rendibles per dis-
posar d’elevada biomassa acumulada.

No obstant això, cal tenir en compte alguns 
resultats aconseguits en la salvaguarda dels 
boscos madurs. A partir de l’aplicació de 
diferents mesures de gestió, tant de tipus 
administratiu com tècnic, s’ha protegit efec-

tivament quasi un 10% de la superfície dels 
boscos madurs de la comarca, amb una su-
perfície conjunta de 220 ha. Això s’ha aconse-
guit amb el Pla especial de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa, mitjançant convenis o acords 
de custòdia del territori amb els propietaris 
forestals o per les mesures tècniques incloses 
en els Plans simples de gestió forestal. Mal-
grat aquests petits avenços, cal remarcar que 
encara no disposem d’un marc legal que ga-
ranteixi la salvaguarda de la resta de boscos 
madurs del país, ni tampoc d’una política que 
es proposi establir una xarxa nacional de re-
serves forestals com seria desitjable.

Conclusió

El Catàleg de boscos madurs de la Garrotxa 
i la regió perifèrica de Prepirineu oriental va 
facilitar una primera diagnosi sobre l’estat 
dels boscos més vells d’aquest territori en-
tre 2004-08, acompanyada d’una cartografia 
i una base de dades. Es tracta de 74 unitats 
que sumaven poc més de 2300 ha. El Catàleg 
també és una eina que pot ajudar a prendre 
mesures adequades per a la protecció dels 
boscos excepcionals que s’hi han inclòs.

Els treballs d’actualització del catàleg rea-
litzats entre 2012-14 han permès conèixer 
l’evolució d’aquests petits boscos madurs ex-
cepcionals en els darrers cinc anys, fer-ne el 
seguiment i detectar que quasi la meitat han 
estat tallats i que la majoria dels que roma-
nen estan greument amenaçats. 

Malgrat que els boscos madurs siguin els re-
ductes forestals més evolucionats del país, 
malgrat que aquestes “illes de biodiversitat” 
siguin veritables laboratoris de recerca apli-
cada i malgrat que siguin percebuts per la so-
cietat com paisatges d’una excepcional belle-
sa i harmonia, amb un potencial que va molt 
més enllà del seu valor com a recurs fuster, la 
seva explotació i, per tant, la seca destrucció 
avança de pressa per manca de compromís i 
voluntat en la seva conservació integral. 

Agraïments

Aquest article s’ha dut a terme gràcies al 
treball en equip de nombroses persones i 
entitats interessades i compromeses en la 
salvaguarda d’aquests santuaris forestals. Un 
especial reconeixement a Antoni Agelet, Eva 
Calm, Montserrat Grabolosa i Muntsa Nava-
rro. 

Aprofitament forestal en fageda centenària: el comptatge d’anells demostra que alguns d’aquests arbres són els éssers 
vius més vells de la Garrotxa. 
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Resum

El treball d’inventari i conservació de boscos 
madurs al Parc Natural de l’Alt Pirineu es re-
munta quinze anys enrere, quan el projecte 
LIFE “Pirineu viu” de l’Associació de Defensa 
Forestal Mig Pallars va constituir una prime-
ra xarxa de reserves forestals amb el suport 
de la desapareguda Fundació Territori i Pai-
satge. Posteriorment, amb la creació del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu l’any 2003, es va inte-
grar aquella tasca pionera i es va consolidar 
aquesta línia de treball, en la qual destaca 
l’actualització de l’inventari de boscos ma-
durs amb 176 sectors catalogats que sumen 
2914 ha. Les principals accions de conserva-
ció han estat la integració dels boscos madurs 
en els instruments d’ordenació forestal i en el 
futur Pla especial de protecció del parc, que 
es troba en procés d’elaboració, així com la 
declaració de nous arbres monumentals i el 
foment de la recerca aplicada a la conserva-
ció.

Abstract 

Inventory and conservation of mature 
forests in the Alt Pirineu Natural Park 
Work on a mature forest inventory and con-
servation in the Alt Pirineu Natural Park 
started fifteen years ago with the LIFE project 
Pyrenees Alive that enabled the Association of 
Forest Protection Mig Pallars to identify and 
implement an initial network of forest re-
serves (with the support of the former Terri-
tory and Landscape Foundation). Later, with 
the creation of the Natural Park in 2003, this 
pioneering line of work was unified and con-
solidated. The updated inventory of mature 
woodland includes 176 listed sectors, total-
ling 2,914 ha. The main conservation actions 
include the integration of mature forests into 
forest management structures and into the 
park’s future Special Protection Plan, cur-
rently being debated, as well as the declara-
tion of more monumental trees and the pro-
motion of research linked to conservation. 

Inventari i conservació de boscos madurs al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu
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Introducció
El sistema d’espais naturals protegits de Ca-
talunya abasta prop d’un 30% del país. Un 
terç d’aquesta superfície està protegida amb 
la figura de parc, ja sigui nacional (amb un 
únic representant, el d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, i un elevat grau de protecció 
que exclou l’aprofitament forestal) o natural 
(13 espais relativament extensos, en els quals 
els aprofitaments forestals i la major part 
dels usos tradicionals estan permesos de for-
ma genèrica). Els parcs són espais coneguts 
–i reconeguts– pel gran públic, que compten 
amb òrgans rectors i gestors que els perme-
ten efectuar una gestió activa i que, a més de 
protegir valors naturals i culturals extraordi-
naris, tenen també un component notable de 
representativitat del nostre patrimoni natu-
ral.

El més extens de tots els parcs de Catalunya 
és el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Creat ara fa 
10 anys mitjançant el Decret 194/2003, abas-
ta una superfície de 69.850 ha situades a ca-
vall de les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt 

Urgell. Els objectius del Parc, coincidents amb 
les finalitats habituals dels espais protegits 
amb la figura de parc natural, són dos: la pro-
tecció dels valors geològics, biològics, ecolò-
gics, paisatgístics i culturals inclosos en el seu 
àmbit i l’establiment d’un règim d’ordenació 
i de gestió adreçat al desenvolupament sos-
tenible, que faci compatible la protecció dels 
valors esmentats amb l’aprofitament ordenat 
dels seus recursos i l’activitat dels seus habi-
tants. 

Els dos objectius del Parc connecten directa-
ment amb l’àmbit de la gestió forestal: el pri-
mer, per la necessitat de conservar els boscos 
més valuosos o escassos, com són els boscos 
madurs; i el segon, perquè els sistemes fores-
tals són objecte d’aprofitament i, per tant, es 
fa imprescindible trobar i aplicar fórmules 
per fer compatibles ús i conservació. 

Els antecedents: el projecte LIFE 
“Pirineu viu”

El treball sobre la conservació dels boscos 
madurs o singulars existents en el territori 
del que avui és el Parc Natural de l’Alt Piri-
neu va començar abans de la mateixa exis-
tència d’aquest espai protegit. L’any 1998 
l’Agrupació de Defensa Forestal del Mig Pa-
llars, constituïda per 7 dels 15 municipis que 
més endavant s’integrarien al Parc, va acon-
seguir un projecte LIFE Medi Ambient de la 
Unió Europea, destinat a millorar l’estat de 
conservació dels boscos de muntanya. Aquest 
projecte, anomenat “Pirineu viu”, tenia com 
a finalitat posar en valor el patrimoni fores-
tal singular, concretament boscos madurs 
i arbres centenaris, per tal d’aconseguir la 
implicació dels agents socioeconòmics locals 
en una gestió forestal sostenible i multifun-
cional. 

El projecte va acabar l’any 2001 i va suposar 
una inversió de 960.000 €, dels quals un 40% 
va ser aportat per la Unió Europea. Garriga 
(2003) en va sintetitzar les accions i els resul-
tats més rellevants, mentre que Basora et al. 
(2008) van elaborar una bona reflexió sobre 
l’abast i les repercussions d’aquesta iniciati-
va, de la qual es descriuen a continuació les 
principals línies de treball relacionades amb 
els boscos madurs.

Inventari de boscos madurs i creació de 
reserves forestals

Un primer eix del projecte va consistir en 
l’elaboració d’un inventari de boscos madurs 
de l’àmbit del Mig Pallars, pel qual es van 
identificar 68 sectors de bosc madur suscep-
tibles d’aprofitament fuster, amb una super-
fície total propera a les 1.800 ha. Per tal de 
protegir aquests sectors a mitjà termini, es va 
crear un catàleg de patrocini privat que prete-
nia implicar la societat civil en la seva conser-
vació. Al llarg del període del projecte es va 
aconseguir el suport de la Fundació Territori 
i Paisatge, que va aportar 138.233 € per a la 

constitució de reserves forestals mitjançant 
l’adquisició de drets de tala per períodes de 
25-35 anys en alguns dels sectors inventa-
riats. Amb aquesta aportació, més 30.050 € 
procedents del Premi d’Iniciatives Locals de 
Sostenibilitat, es va establir una xarxa de 14 
reserves forestals amb una superfície total de 
112,75 ha que des d’aleshores es gestionen 
amb un criteri de no intervenció.

Inventari i apadrinament d’arbres 
singulars

Una segona línia del projecte es va adreçar 
a la conservació dels arbres singulars, dels 
quals se’n van catalogar 1.285 en el perío-
de 1998-2001, seguint diferents criteris. 
Els arbres més destacats es van incloure en 
l’esmentat catàleg de patrocini per tal de 
fomentar la seva conservació mitjançant 
l’apadrinament per part de tercers, amb la 
finalitat que protegir aquests arbres revertís 
monetàriament en els seus propietaris, nor-
malment ens locals. Per dur a terme aquests 
apadrinaments es van constituir 31 Punts 
Locals d’Apadrinament en establiments tu-
rístics col·laboradors i es van dissenyar un 
diploma i un cartell per deixar constància de 
cada aportació. La iniciativa va funcionar no-
més parcialment, però va deixar un total de 
20 arbres apadrinats.

Creació d’itineraris forestals 

La tercera línia de treball va ser la creació de 
set nuclis d’itineraris forestals senyalitzats, 
destinats a donar a conèixer als visitants el 
patrimoni forestal singular, així com en ge-
neral la gestió forestal sostenible, alhora que 
s’intentava convertir part d’aquest patrimo-
ni en atractiu turístic. Cada nucli d’itineraris 
constava de tres recorreguts de diferents 
nivells de dificultat. Es van publicar 7 fulle-
tons informatius, agrupats en una carpeta, i 
es van organitzar dos cursos formatius, un 
d’informadors turístics (2000) i un de guies-
interpretadors (2001). Bona part d’aquests 
itineraris han passat a formar part de la xarxa 
de senders del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Pineda de pi negre madura al Pletiu d’Aulà.
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Accions posteriors al projecte “Pirineu 
viu”

Si bé algunes de les accions clau del projec-
te van començar massa tard per generar els 
resultats esperats, la iniciativa va tenir un 
caràcter innovador i va fer una contribució 
important a la conservació del patrimoni 
forestal singular, que fou reconeguda l’any 
2001, quan el Departament de Medi Ambient 
li va atorgar el Premi d’Iniciatives Locals de 
Sostenibilitat. L’any següent es va publicar un 
quadern divulgatiu sobre els boscos madurs 
(Palau i Garriga, 2002) i es va elaborar un Pla 
de conservació i millora de la biodiversitat fo-
restal (Palau et al., 2002). Aquell mateix any 
la Fundació Territori i Paisatge va ampliar al-
gunes de les reserves i l’any 2003 va procedir 
a senyalitzar-ne el perímetre. L’Associació de 
Defensa Forestal Mig Pallars va jugar un pa-
per molt actiu en el procés de declaració del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’experiència 
adquirida amb el projecte “Pirineu viu” va ser 
incorporada en la gestió del nou espai prote-
git.

Els boscos madurs al Parc Natural 
de l’Alt Pirineu

La memòria annexa al Decret 194/2003, de 
declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu, ja 
reconeixia la importància dels boscos madurs 
com un dels elements més valuosos del nou 
espai protegit. Per tal de garantir-ne el co-
neixement i la conservació, l’òrgan gestor del 
Parc, al llarg dels 9 anys de funcionament, ha 
completat l’inventari de boscos madurs; n’ha 
integrat la conservació en els instruments 
d’ordenació forestal i els ha incorporat en el 
Pla especial de protecció en curs d’elaboració. 
També ha promogut la declaració de nous ar-
bres monumentals i ha fomentat la recerca 
científica.

La primera i més bàsica d’aquestes accions 
ha estat revisar l’Inventari de boscos madurs 
elaborat en el marc del projecte LIFE “Piri-
neu viu” i ampliar-lo a la resta del territori 
del Parc que no formava part de l’àmbit del 
projecte. Amb aquesta finalitat, s’han efec-
tuat nombroses visites de camp, completa-
des amb treball de fotointerpretació, dirigi-
des a cobrir aquests nous indrets. Bona part 
dels nous projectes d’ordenació forestal han 
aplicat un índex de maduresa forestal en la 
fase d’inventari, millorant la caracterització 
d’aquest fenomen a escala de rodal.

Fins a la data, en el conjunt del territori del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu s’han inventa-
riat 176 rodals o sectors de bosc madur que 
sumen 2.914 ha (Figura 1). La seva superfí-
cie mitjana és de 16,5 ha, amb un rang que 
oscil·la entre 0,4 ha, el més petit, i 175,6 ha, 
el més extens. Els boscos madurs es distri-
bueixen per tot el Parc Natural però són més 
freqüents i més grans a la meitat nord (espe-
cialment al sector aneuenc), on el relleu ge-

neralment més abrupte explica una densitat 
més baixa de vies forestals i, en conseqüèn-
cia, una major inaccessibilitat a l’explotació 
forestal moderna, per a la qual la mecanit-
zació és gairebé imprescindible. La majoria 
d’aquests boscos madurs són subalpins de pi 
negre i altimontans de pi roig o avet.

Quan el Centre de Recerca Ecològica i Apli-
cacions Forestals va iniciar l’Inventari de 
Boscos Singulars de Catalunya per encàrrec 
del Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge, l’òrgan gestor del Parc li va facilitar la 
capa digital SIG amb l’inventari actualitzat. 
El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals va inventariar 24 boscos, que suma-
ven 396,64 ha, normalment els més accessi-
bles i/o representatius (Gràcia et al., 2012). 
D’aquests, 5 rodals es situen a la comarca de 
l’Alt Urgell (49,43 ha) i corresponen a boscos 
d’avet i pi roig, mentre que 19 estan al Pallars 
Sobirà (347,21 ha) i corresponen a boscos 
d’avet, pi negre i pi roig.

Accions de conservació

A continuació es presenten les principals 
accions de conservació de boscos madurs o 
singulars que ha dut a terme el Parc Natural 
de l’Alt Pirineu. La base de treball ha estat 
l’inventari exposat en l’apartat anterior.

Integració en l’elaboració de projectes 
d’ordenació forestal

Una de les principals línies de treball ha es-
tat la integració del concepte de maduresa 
en el procés d’elaboració dels instruments 
d’ordenació forestal, especialment en el cas 
de forests públiques en les quals s’elaboren 
projectes d’ordenació (que habitualment se-
gueixen el mètode d’ordenació per rodals). 
Amb aquesta finalitat, s’ha refinat un índex de 
maduresa que es va adaptar de Suïssa (Bro-
ggi i Willi, 1993) durant el projecte “Pirineu 
viu”. Aquest índex permet obtenir una mesura 
del grau de maduresa d’un rodal determinat 
mitjançant el càlcul d’un conjunt de paràme-
tres que donen una puntuació (Figura 2). El 

Figura 2. Índex de maduresa forestal per aplicar a escala rodal durant la fase d’inventari (adaptat de Broggi i Willi, 
1993).

Figura 1. Inventari de boscos madurs del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu (els boscos identificats s’assenyalen en 
color verd fosc).
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rang d’aquesta puntuació oscil·la entre 0 i 180 
punts i es consideren boscos madurs els ro-
dals que obtenen una puntuació igual o supe-
rior a 160 punts.

Aquest índex s’aplica a la fase de definició de 
rodals, i es calcula en la fase d’inventari. Els 
resultats obtinguts permeten identificar ro-
dals amb un objectiu principal de conserva-
ció i integrar-los en la planificació. Els rodals 
que obtenen puntuacions per sobre de l’índex 
es consideren “àrees d’interès a evolució na-
tural” i es planifica la seva gestió sota un cri-
teri de no intervenció per tal de mantenir (o 
incrementar) el seu caràcter. Els rodals amb 
una puntuació elevada però no màxima es 
classifiquen com “àrees de gestió dirigida” i 
es planifica la seva gestió sota un criteri de 
millora de l’hàbitat, amb intervenció o sense, 
segons el cas.

Protecció de boscos madurs mitjançant el 
Pla Especial del Parc

L’instrument de planificació que contempla la 
Llei 12/1985 per als espais protegits de Cata-
lunya és el Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge. El Parc Natural de l’Alt 
Pirineu encara no disposa d’aquest pla però 

l’està elaborant i actualment es troba força 
avançada la fase de redacció. Es preveu que 
l’any 2014 se’n pugui fer l’aprovació inicial i 
començar així la tramitació necessària per a 
l’aprovació per part del govern de la Genera-
litat.

El Pla Especial és una eina important per a la 
conservació dels boscos madurs. Amb aques-
ta finalitat, l’Inventari de boscos madurs del 
Parc s’ha integrat en la zonificació del Pla es-
pecial i els requisits de conservació d’aquests 
boscos s’han tingut en compte en l’elaboració 
de la normativa per tal d’incloure-hi els me-
canismes necessaris per garantir-ne la con-
servació. Bona part dels boscos madurs i les 
zones destinades a gestió de no intervenció 
s’inclouen en la categoria de màxima protec-
ció de la zonificació (amb clau de reserva fo-
restal), i es preveu que no s’hi puguin dur a 
terme aprofitaments fusters ni intervencions 
que alterin l’estructura de la massa forestal. 
Altres zones amb un grau inferior de madure-
sa, que tot sovint coincideixen amb les àrees 
de gestió dirigida, es classifiquen en la se-
güent categoria quant a grau de protecció, és 
dir, zones de millora d’hàbitat.

Declaració d’arbres monumentals

Al llarg dels gairebé deu anys d’existència 
del Parc natural s’han obtingut moltes da-
des sobre la presència d’arbres singulars, 
procedents de fonts diverses: l’inventari de 
l’Associació de Defensa Forestal Mig Pallars, 
inventaris d’elements singulars en les forests 
on es fan projectes d’ordenació forestal, in-
ventaris del Consell Comarcal del Pallars So-
birà i alguns inventaris inclosos en treballs 
integrats en la Diagnosi Ambiental del Parc 
(Boada et al., 2010). De tots els exemplars 
inventariats mitjançant aquestes iniciatives, 
l’òrgan gestor del Parc va seleccionar els sus-
ceptibles de ser declarats arbres monumen-
tals i va sol·licitar a la unitat corresponent del 
Servei d’Espais Naturals Protegits de la Ge-
neralitat que n’avalués el potencial. Aquests 
treballs, que han comptat amb la complicitat 
dels ens locals titulars de les forests on es tro-
ben, han permès impulsar la declaració de 15 
nous arbres monumentals. La informació so-
bre aquests arbres ja es pot consultar al web 
d’arbres monumentals de la Generalitat.

Recerca aplicada a la conservació

El Parc Natural ha promogut altres accions 
adreçades a fomentar la recerca aplicada a 
la conservació dels boscos madurs, entre les 
quals destaquen les següents:

Prospecció i inventari de quiròpters del Parc 
(2006-2011)

Aquest treball l’ha desenvolupat un equip 
coordinat pel Museu de Ciències Naturals 
de Granollers, amb la participació del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya i l’associació 
Galanthus. A banda d’elaborar el catàleg dels 
quiròpters del Parc, s’ha constatat la rellevàn-
cia d’aquest espai protegit per als ratpenats 
forestals que hi destaquen tant pel nombre 
d’espècies com per la presència de nuclis 
reproductors. Les bordes situades dins o a 
prop de clapes de bosc actuen com a punts de 
cria. L’any 2009 es va efectuar un treball de 
radioseguiment de femelles d’alguns ratpe-

nats forestals que va permetre caracteritzar 
els arbres-refugi que utilitzen i proposar re-
comanacions per a la gestió forestal (Flaquer 
et al., 2009). Els boscos madurs contenen una 
major freqüència de les principals tipologies 
d’arbres-refugi.

Millora de l’inventari d’àrees crítiques de gall 
fer

El gall fer és una espècie amenaçada, cata-
logada com a Vulnerable pel Reial Decret 
139/2011. La seva conservació suposa un 
gran repte de gestió ja que interactua amb 
alguns dels principals usos del Parc com els 
aprofitaments forestals, la caça, el turisme, 
etc. Una de les principals eines per a la seva 
gestió és el tractament de les àrees crítiques 
de cant, hivernada i cria (Canut et al., 2011), 
per la qual cosa s’ha treballat amb el Servei 
de Biodiversitat i Protecció dels Animals i 
amb el Cos d’Agents Rurals, per millorar-ne 
la cartografia i la delimitació. Bona part de 
les àrees crítiques de cant i d’hivernada co-
incideixen amb boscos amb un grau notable 
de maduresa i, per tant, moltes han rebut la 
consideració d’Àrees d’interès a evolució na-
tural. En canvi, les zones de cria són més sus-
ceptibles de millores d’hàbitat, per exemple, 
orientades a millorar la productivitat del na-
biu (una planta decisiva per a la seva alimen-
tació) i per tant s’han associat més amb àrees 
de gestió dirigida.

Programa de Seguiment de la Biodiversitat

Els boscos madurs s’han incorporat com un 
element rellevant en la segona versió del Pro-
grama de seguiment de la biodiversitat del 
Parc (Fernández Gil i Aymerich, 2013), en 
representació d’un dels principals processos 
naturals objecte d’avaluació, la successió eco-
lògica en sistemes forestals. A partir de 2014 
es preveu efectuar un seguiment periòdic del 
seu estat de conservació.

Bosc de Cireres.
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Conclusions

Sovint s’ha considerat els boscos madurs com 
un objecte de conservació en si mateixos i en 
bona mesura és lògic que així sigui, però no 
es pot obviar quin és el seu paper en la dinà-
mica forestal. Els boscos són ecosistemes 
dinàmics que canvien al llarg del temps, si 
bé a un ritme poc perceptible per nosaltres. 
En aquest sentit, els boscos madurs són una 
possible etapa que s’assolirà allí on la no in-
tervenció, sumada a determinades circums-
tàncies ambientals, permeti arribar-hi i que 
segurament no durarà sempre. Cal preveure, 
doncs, que possibles pertorbacions futures 
puguin degradar els boscos madurs que es-
tem protegint portant-los cap a altres estadis 
que formen part d’aquesta dinàmica natural. 
Alhora, boscos que actualment no són ma-
durs poden esdevenir-ho en un futur, si els ho 
permetem, la qual cosa introdueix un criteri 
de potencialitat que no es pot menystenir.

Protegir els boscos madurs que tenim actual-
ment és convenient perquè n’hi ha pocs i són 
un bé escàs. Això és així especialment en el 
cas dels que es troben en indrets amb bona 
qualitat d’estació, que són els que permeten 
un major creixement de la vegetació. Massa 
sovint els boscos madurs es troben en indrets 
marginals, de fort pendent i per tant poc ac-
cessibles, en els quals la potencialitat del bosc 
és molt menor. No obstant això, cal anar més 
enllà i protegir també boscos que puguin ser 
madurs en un futur, per la qual cosa les zo-
nes de no intervenció no s’haurien de limitar 
als rodals que avui ja són boscos madurs sinó 
que s’haurien de planificar en altres rodals 
amb criteris de potencialitat, representativi-
tat i oportunitat.

Arribats en aquest punt, sembla pertinent re-
flexionar sobre la relació entre planificació i 
compensació com a estratègies per a la con-
servació dels boscos madurs. Totes dues s’han 
aplicat al territori del Parc: la compensació ha 
estat eficaç en alguns casos com a mesura de 
xoc, i per aquest motiu no se li pot restar va-
lor, però la planificació ha de ser l’eina prefe-
rent per garantir la conservació dels boscos 
madurs sense penalitzar les arques públi-
ques. De totes formes, quan els indrets de no 
intervenció s’hagin de situar en rodals amb 
bona qualitat d’estació i, per tant, amb cla-
ra vocació productora, pot haver-hi un lucre 
cessant que potser ha de ser compensat per 
no perjudicar les migrades fonts d’ingressos 
d’alguns ens locals, per a la qual cosa caldria 
habilitar també mecanismes innovadors, com 
el pagament de serveis ambientals.

Una gestió forestal que integri una mica 
més els processos naturals que influeixen 
l’ecosistema del bosc com la successió ecolò-
gica, les pertorbacions (allaus, ventades, focs 
de llamp...) o l’herbivorisme, ens pot oferir 
magnífics escenaris per a la recerca científi-
ca, alhora que pot crear mosaics d’hàbitats de 
gran riquesa natural i refugis per a compo-
nents molt especialitzats de la biodiversitat 
com ara nombroses espècies de fongs o inver-

tebrats que depenen de les condicions dels 
boscos madurs. Els espais naturals protegits, 
o algunes parts d’ells quan són molt extensos 
-allí on la zonificació prevegi un major grau 
de protecció-, han de ser els indrets prefe-
rents del territori on assolir aquesta fita, fins 
al punt que aquesta podria ser la principal 
contribució dels espais protegits que conte-
nen sistemes forestals. Que els aprofitaments 
forestals es facin de forma sostenible, un ob-
jectiu que acostumem a atribuir als espais 
protegits, s’ha d’aconseguir en la totalitat del 
territori i no només en aquestes àrees excep-
cionals.

Agraïments

Moltes persones han col·laborat activament 
en algunes de les tasques descrites en aquest 
article: Ivan Afonso, Marta Amorós, Pere Ay-
merich, Albert Bringué, Pepe Bringué, Jordi 
Camprodon, Jordi Canals, Jordi Canut, Lluís 
Comas, Aleix Cornet, Francesc Diego, Beatriz 
Escorihuela, Carles Fañanàs, Juan Fernández 
Gil, Carles Flaquer, Josep Maria Forcadell, 
Diego Garcia-Ferré, Marc Gràcia, David Guixé, 
Jaume Hidalgo, Joan Marco, Meritxell Martí, 
Pere Omedes, Eduard Parés, Josep Piqué, Ma-
ria Pery, Anna Pou, Xavier Puig, Pau Reguant, 
Xavier Ródenas, Ignasi Rodríguez, Job Roig i 
Jordi Ruiz-Olmo. El Cos d’Agents Rurals vet-
lla dia a dia per una gestió forestal sostenible 
sota la supervisió de Llorenç Ricou, Ramon 
Badia, Josep Jové i Carles Mora.
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Resum

El Montseny és un espai natural protegit on 
des de temps immemorials s’hi ha desenvo-
lupat una gestió forestal activa que ha con-
tribuït a modelar el ric i divers paisatge del 
massís. En contrapartida a aquesta activitat, 
hi són escassos els boscos amb un grau de 
maduresa rellevant. Davant de l’alt interès 
natural que tenen aquestes formacions, s’ha 
dut a terme un treball de localització i avalua-
ció de rodals amb atributs de bosc madur en 
l’àmbit del Parc Natural. Paral·lelament, la Di-
putació de Girona ha creat diverses reserves 
forestals destinades a evolució natural, esta-
blertes mitjançant convenis a 25 anys amb els 
seus propietaris, que permetran assolir en un 
futur un major grau de maduresa d’aquestes 
masses forestals d’alt valor ecològic i social. 

Abstract

Inventory of forests with a certain degree 
of maturity and forest reserves in the 
Montseny Natural Park.
El Montseny is a protected natural area in 
which the active forest management that 
has taken place for centuries helps shape 
the rich and diverse landscape of these 
mountains. Even so, there are few stands 
with a significant degree of maturity. Given 
the importance of these natural formations, 
work on the location and assessment of 
these mature forest stands has been carried 
out within the Park. At the same time, the 
Girona Provincial Council has signed 25-year 
agreements with owners that aim to create 
forest reserves that can be set aside to evolve 
naturally. The aim is to achieve in the future 
– albeit distant – a greater degree of maturity 
in these forests of such great ecological and 
social importance.

Inventari de rodals amb un cert grau de maduresa i reserves 
forestals al Parc Natural del Montseny
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Introducció

A cavall entre les províncies de Girona i Bar-
celona, els boscos del Montseny ofereixen 
un mosaic de paisatges mediterranis i cen-
treeuropeus d’una notable diversitat biològi-
ca amb més de 167 hàbitats Corine i més de 
8.000 espècies citades (Guinart et al. 2013). El 
massís del Montseny abasta uns 400 km2, dels 
que 31.063 ha conformen el Parc Natural.

Les Diputacions de Girona i Barcelona ges-
tionen conjuntament el Parc Natural del 
Montseny, que fou creat l’any 1977 i justa-
ment l’any següent, el 1978, va rebre la decla-
ració de Reserva de la Biosfera. Unes declara-
cions que tenen per objectiu principal arribar 
a garantir la protecció i millora dels valors 
naturals, paisatgístics i culturals del Parc, 
d’una manera compatible amb l’aprofitament 
sostenible dels recursos i l’ús social d’aquest 
espai natural.

Al Montseny, com a moltes altres zones fo-
restals del nostre país, els boscos han estat el 
motor de l’economia rural durant els darrers 

segles, i la riquesa de paisatges forestals la 
devem, en gran mesura, a aquesta gestió i 
aprofitament. Tot i que en les darreres dè-
cades el sector forestal pateix una important 
crisi econòmica que ha desembocat en una 
manca de gestió dels boscos menys produc-
tius, en tot el massís del Montseny és notable, 
encara avui, la petjada d’una silvicultura molt 
activa que s’hi va dur a terme el segle passat.

Com a resultat d’aquesta gestió forestal se-
cular, al Montseny són pràcticament inexis-
tents les masses forestals que reuneixin les 
principals característiques associades als 
boscos madurs: presència de peus extra fus-
ters de gran edat i diàmetres, estructura he-
terogènia – tant horitzontal com vertical- de 
la massa, presència important de fusta en 
diferents estats de descomposició, presèn-
cia d’organismes singulars i especialistes en 
aquests hàbitats i existència d’un sòl ric i amb 
horitzons orgànics ben constituïts. No obs-
tant això, alguns d’aquests atributs es poden 
trobar separadament en alguns boscos, com 
ara la presència d’arbres de gran diàmetre, o 

la presència concreta de determinades espè-
cies rares i especialistes, però sempre es trac-
ta de superfícies reduïdes i amb poca diversi-
tat estructuralque atenyen una categoria de 
rodal, més que no pas pròpiament de bosc.

L’any 2008, en l’àmbit gironí del Parc Natural 
del Montseny, es va dur a terme un estudi per 
localitzar rodals forestals amb un cert grau 
de maduresa. Es tractava d’un primer pas 
per recuperar aquests ecosistemes escassa-
ment representats arreu, i especialment en 
els àmbits mediterranis, considerant que és 
clau delimitar possibles rodals amb caracte-
rístiques que els permetin evolucionar cap a 
boscos madurs, la pèrdua dels qual és irreem-
plaçable (Rothertham, I.D. 2011) a curt i mi-
tjà termini, i que alhora poden ser estacions 
de referència per a determinats paràmetres 
de la gestió forestal (Tiscar, 2006).

Paral·lelament, el servei de Medi Ambient de 
la Diputació de Girona ha dut a terme la crea-
ció de zones de reserva forestal destinades a 
evolució natural en els municipis gironins del 
Parc Natural.

Localització i avaluació de masses 
forestals amb un cert grau de 
maduresa

Metodologia

El treball tenia per objectiu localitzar, en 
l’àmbit del Parc Natural, els boscos o rodals 
que presenten un o diversos atributs de bosc 
madur, cartografiar i determinar el seu grau 
de maduresa prenent com a referència la me-
todologia desenvolupada al Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa (Montserrat, J. i 
Agelet, A. 2004). 

Així, els criteris bàsics per a la selecció de ro-
dals han estat: la no gestió de l’arbrat en els 
darrers 50 anys, la constitució de la massa 
per espècies autòctones i la presència impor-

tant d’arbres molt més vells que l’edat mitja-
na de l’espècie al Parc i també de fusta morta 
en peu i a terra. 

FASE I Recerca d’informació i tractament de 
dades.

La primera fase de localització va consistir, 
per una banda, en el buidat de dades biblio-
gràfiques i d’estudis i projectes en l’àmbit del 
Parc, dels que cal destacar el Mapa de Vegeta-
ció del Montseny (Panareda J.M. et al. 2003) i 
els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal. 
Per l’altra, es van fer un seguit d’entrevistes a 
persones coneixedores dels boscos del mas-
sís, amb l’objectiu de determinar àrees amb 
potencial d’acollir boscos amb un cert grau 
de maduresa. 

Finalment, es van consultar i analitzar les 
dades de l’Inventari Ecològic i Forestal de Ca-

Roureda de fulla gran amb un cert grau de maduresa al Parc Natural del Montseny.
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talunya (Garcia, C. et al. 2004) mitjançant el 
programa MiraBosc On-line (Vayreda, J.) en 
què s’han caracteritzat les masses forestals 
inventariades en base a quatre indicadors: 
distribucions diamètriques i per espècies, 
presència de peus de diàmetres superiors a 
30-40 cm, àrea basimètrica major de 10m2/
ha i nombre de peus/ha inferior a 2.000. 

Cal indicar que les entrevistes han estat el 
recurs més àgil i efectiu per a la localització 
de rodals amb un cert grau de maduresa, 
mentre que les dades de l’Inventari Ecològic 
i Forestal de Catalunya, tot i tenir un gran po-
tencial d’informació, parteixen d’una escala 
de parcel·les de mostreig d’1km per 1km, la 
qual cosa no s’ajusta als requeriments de de-
tall d’aquest estudi.

FASE II Validació cartogràfica a gabinet.

En la segona fase, donat que un dels crite-
ris bàsics per a la selecció dels rodals fou la 
presència d’arbres de gran diàmetre, es va 
validar que aquests arbres fossin també cen-
tenaris per descartar que es tractés de bos-
cos joves en zones d’alta qualitat d’estació 
que presenten creixements molt ràpids de 
l’arbrat. Aquesta verificació es va dur a ter-
me comparant els ortofotomapes actuals i les 
fotografies aèries de l’any 1956, partint de 
la premissa que els arbres que presentaven 
grans capçades en la dècada de 1950 i que 
actualment presenten capçades iguals o su-
periors tenen una edat pròxima als cent anys. 

FASE III Validació de dades a camp.

La tercera fase fou el mostreig i la validació 
a camp dels punts preseleccionats, que de 
moment s’ha realitzat únicament en l’àmbit 
gironí del Parc. A cada rodal es va dur a ter-
me una caracterització forestal de la massa i 
es va avaluar la maduresa de l’arbrat seguint 
els criteris establerts en les fitxes de valora-
ció de maduresa del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa (Montserrat, J. 2008) 
que tenen en compte factors com la presència 

de peus centenaris i de fusta morta en peu i 
a terra, l’estructura i composició del bosc, 
l’origen dels arbres, ja sigui de llavor o rebrot, 
i la presència d’espècies indicadores de bos-
cos madurs.

Resultats

En la fase I, es varen preseleccionar 68 rodals, 
dels quals 42 varen ser validats per a la fase 
II. Dels 18 rodals preseleccionats en la sego-
na fase, 14 oferien un grau de maduresa re-
llevant en el mostreig a camp dut a terme en 
la fase III.

Així, doncs, en els municipis gironins del Parc, 
es localitzen 14 rodals que presenten una o 
diverses característiques de bosc madur de 
manera més o menys rellevant, dels quals 3 
són alzinars, 4 castanyeredes, 2 fagedes, 3 
rouredes, una avetosa i un bosc de ribera. La 
superfície d’aquests boscos queda compresa 
entre les 5 i les 25 hectàrees i el seu grau de 
maduresa entre 5 i 7 punts. Els rodals que te-
nen un grau de maduresa més elevat tot just 
assoleixen el que podríem qualificar d’estadi 
premadur de la massa forestal, mentre la res-
ta cal considerar-los boscos joves que tenen 
alguna característica de bosc madur.

En la taula següent es mostren els rodals de-
limitats, seleccionats i avaluats. Per a cada ro-

dal inventariat s’ha editat una fitxa descrip-
tiva que recull la caracterització forestal de 
la massa, la seva valoració de maduresa i la 
cartografia associada.

Donada l’extensió del Parc, aquest estudi es 
centra inicialment a la banda gironina del 
Montseny. No s’han avaluat encara sobre el 
terreny els boscos preseleccionats a la ban-
da barcelonina. En aquesta darrera s’intueix 
l’existència d’un major nombre de boscos 
amb un cert grau de maduresa, ja que s’hi 
localitzen diverses finques públiques i gran 
part de les zones on el Pla Especial del Parc 
del Montseny (1975) estableix una major 
protecció. En aquests espais, d’acord amb 
la normativa del Parc, s’ha dut a terme una 
gestió forestal més conservadora, o fins i 
tot nul·la, en els darrers 50 anys, fet que, en 
principi, hauria d’haver facilitat una evolució 
natural dels boscos cap a estadis de major 
maduresa. 

Creació de reserves forestals al 
Montseny

La figura de les reserves forestals respon a 
la necessitat de preservar rodals que tenen 
un cert grau de maduresa per destinar-los a 
evolució natural, a fi de mantenir i millorar 
els seus valors naturals, que es consideren 
superiors als del conjunt de boscos que con-
formen el Parc Natural. 

Donat que prop d’un 90% del Parc corres-
pon a superfície de titularitat privada i que 
aquesta conservació pot implicar una pèrdua 
de rendiment econòmic per al propietari, la 
creació d’una reserva forestal preveu la com-
pensació pels aprofitaments forestals no rea-
litzats.

Previ a la creació d’una zona de reserva es du 
a terme una valoració del grau de maduresa 
de la massa forestal i se’n determina l’interès. 
Aquesta figura de protecció es materialitza 

mitjançant un conveni amb la propietat de la 
forest, en el qual s’acorda que no s’hi duran 
a terme aprofitaments forestals en un perío-
de de 25 anys i es subvenciona el 100% de 
l’import que correspondria als ingressos per 
l’aprofitament no realitzat durant aquest pe-
ríode de vigència del conveni. 

D’entre els rodals recollits a l’inventari, ac-
tualment s’han establert quatre zones de re-
serva forestal amb una superfície mitjana de 
6 ha cadascuna: una fageda, dues rouredes i 
un bosc mixt:

En aquests rodals i en d’altres boscos 
d’interès del Montseny, s’han realitzat di-
versos estudis per conèixer la seva com-
posició florística i faunística (Herrando, S. 
et al. 2009; Viñolas, A et al. 2008-2010). 
Tots ells posen de manifest una bona di-
versitat biològica, però també han permès 
identificar l’absència d’organismes espe-
cialistes indicadors de boscos madurs. En 
tres d’aquestes reserves forestals s’han 
realitzat estudis de dinàmica evolutiva en 
els que es registren valors de caiguda men-

Reserva forestal amb trampes de virosta.
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sual de virosta i de creixement radial dels 
arbres i s’analitzen les tendències de pro-
ducció i creixement en relació als factors 
climàtics (Caritat, A. i Vilar, L. 2006-2013).

Conclusions i reflexions finals

L’inventari realitzat va permetre determinar 
l’absència de rodals amb un alt grau de ma-
duresa al vessant gironí del Parc Natural del 
Montseny. Tanmateix, encara que no es pot 
parlar de boscos madurs, sí que existeixen 
petits rodals amb peus extrafusters de gran 
diàmetre i amb una presència puntual de fus-
ta morta que poden constituir hàbitats rics i 
contenir espècies d’alt interès.

L’entitat dels boscos seleccionats, amb algu-
na o diverses característiques de bosc madur, 
és molt reduïda: 105 ha en total -equivalents 
al 0,01% de la superfície gironina del Parc- 
repartides en petits rodals aïllats amb una 
superfície mitjana de 6 ha. L’escassetat i aï-
llament d’aquests ambients comporta un risc 
de pèrdua de poblacions d’espècies per for-
mació de metapoblacions, especialment en 
les espècies amb poca capacitat de dispersió.

Una part important dels boscos seleccionats 
són castanyeredes de fruit. L’origen d’aquests 
boscos -que en la darrera meitat del segle 

passat van ser abandonats- és el resultat de 
l’acció de l’home i la seva conservació passa 
per la gestió directa de l’arbrat, fet que con-
tradiu la pròpia definició de bosc madur. És 
per això que caldria qüestionar si aquesta 
tipologia de rodal s’hauria de catalogar, o 
no, atès que el seu interès radica, no tant en 
la castanyereda com a bosc, sinó en els peus 
centenaris que la conformen.

Les reserves forestals establertes mitjançant 
convenis a 25 anys són una bona eina per evi-
tar l’explotació forestal de zones que presen-
ten peus centenaris amb certa presència de 
fusta morta i espècies singulars d’alt interès. 
El fet de deixar aquest boscos a evolució na-
tural permetrà assolir, en un futur, un major 
grau de maduresa de valors ecològics i socials 
rellevants. 

Aquesta figura, però, obre la porta al concep-
te de conservació en què es compensa econò-
micament a la propietat privada per tal de 
deixar el bosc sense gestionar ni aprofitar i 
poder, així, assolir la maduresa de la massa. 

Escau qüestionar quina és la millor metodo-
logia per a la conservació de les forests pri-
vades en els casos que això impliqui la seva 
evolució natural. La compensació econòmica 
del lucre cessant en un període de 25 anys, 
tal com s’estableix en les reserves forestals, 
planteja dos grans inconvenients: el primer 
és que un cop extingit aquest període la pro-
pietat no es compromet a la conservació del 
bosc posant en perill tots els valors del rodal 
i el segon que la renovació, cada 25 anys, dels 
convenis queda condicionada tant als inte-
ressos de la propietat com a la capacitat pres-
supostària de l’administració en el moment 
de la renovació.

És per això que potser caldria plantejar 
d’altres opcions, ja sigui la compra directa 
d’aquelles forests privades de valors insubs-
tituïbles, o -en determinades condicions- que 
s’estableixi una planificació i gestió forestal 
en què es destini a evolució natural un petit 

Castanyer de fruit centenari al Parc Natural del 
Montseny.
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Resum

En una primera fase (2007-2011) el Progra-
ma Sèlvans, promogut per la Diputació de 
Girona, va conformar una xarxa de rodals de 
bosc madur representativa de bona part de 
la formidable diversitat de comunitats arbra-
des presents a les comarques gironines. Una 
xarxa conformada a partir de la convocatòria 
pública d’ajuts en matèria forestal que va 
compensar a la propietat, pública o privada, 
els beneficis socials i ambientals que generen 
els boscos de major valor ecològic i patrimo-
nial. En una segona fase, iniciada l’any 2011, 
en col·laboració amb l’Institut de Medi Am-
bient de la Universitat de Girona, s’ha iden-
tificat una xarxa potencial de boscos madurs 
a escala de Catalunya i s’ha dissenyat una 
estratègia per a la seva articulació, custòdia 
i valorització. 

Abstract 

The Forest Reserves of the Sèlvans 
Programme: Results and Prospects
The first phase of the programme Sèlvans 
(promoted by Girona Provincial Council) 
created a network of mature forest stands 
that are representative of much of the tre-
mendous diversity of forest communities 
present in the Girona region. A network 
was formed after a public announcement of 
grants for forestry offset – on public or pri-
vate property – that compensates the social 
and environmental benefits generated by 
the forests with the greatest ecological and 
social value in Girona. In collaboration with 
the Institute of the Environment of the Uni-
versity of Girona, the second phase identified 
a potential network of mature forests in Cata-
lonia and drew up an initial strategy to gua-
rantee their stewardship and conservation. 
 
 

Les reserves forestals del programa Sèlvans. 
Resultats i perspectives
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Origen del programa Sèlvans

El Programa Sèlvans neix l’any 2007, quan 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori de la Dipu-
tació de Girona decideix impulsar la creació 
d’una xarxa de petites reserves forestals en 
el conjunt d’espais naturals de les comarques 
gironines, i així anar ampliant el sistema de 
boscos madurs protegits que es va començar 
a implementar l’any 2005 dins del Parc Natu-
ral i Reserva de la Biosfera del Montseny.

El nom del Programa fa referència a una 
deïtat que, segons la mitologia etrusca, 
s’encarregava de la protecció dels boscos. La 
mitologia romana, hereva seva, l’anomenà 
Silvà i del seu nom deriven les paraules silví-
cola i silvicultura, justament.

Els primers objectius que es va fixar el Pro-
grama Sèlvans eren:

- Conservar el valor patrimonial, paisatgístic 
i ecològic dels boscos madurs, atesa la seva 
enorme biodiversitat específica i l’alta vulne-
rabilitat.

- Aplicar un sistema de compensació de les 
externalitats positives, o beneficis ambientals 
i socials, dels boscos madurs de les comar-
ques gironines.

- Salvaguardar una mostra representativa de 
totes les comunitats forestals de les comar-
ques gironines tant en boscos de titularitat 
pública com privada.

- Impulsar un sistema de patrocini per a la 
progressiva ampliació de la xarxa de reserves 
forestals. 

- Convertir aquest patrimoni forestal singular 
en un valor afegit destacat de la propietat fo-
restal.

Establiment de les reserves 
forestals

El mecanisme principal per impulsar la cus-
tòdia d’una xarxa de rodals forestals madurs 
ha estat la convocatòria pública d’ajuts en 
matèria forestal. En les línies d’ajut de la Di-
putació de Girona, a partir de l’any 2007 es va 
incloure una nova línia de foment de la gestió 
forestal sostenible, dins de la qual destacava 
el concepte de creació de reserves forestals 
per mitjà del pagament pels corresponents 
serveis ambientals que generen aquests pa-
ratges tan singulars.

El procés, doncs, va arrencar amb la publi-
cació d’una convocatòria pública d’ajuts en 
matèria forestal, de manera que la protecció 
d’aquests boscos madurs es duia a terme per-
què hi havia un interès manifest per part dels 
seus propietaris. Per a cada sol·licitud rebu-
da, els serveis tècnics de la Diputació varen 
fer una visita in situ per avaluar-ne l’interès 
com a bosc madur (Montserrat i Agelet, 
2003), d’acord amb un barem establert que 
es comenta a continuació. Una vegada feta 
l’avaluació de totes les propostes, es varen 
seleccionar les més ben puntuades fins a es-
gotar la partida pressupostària.

Pel que fa a les condicions que havien de 
complir els boscos seleccionats per establir-
hi reserves forestal, es valoraven els aspectes 
següents: l’existència d’arbres centenaris o 
extrafusters, el predomini de peus de llavor, 
l’abundància de fusta morta de gran diàmetre, 
l’evolució assolida en l’estructura arbrada, la 
qualitat del sòl, el pendent baix o moderat i la 
presència d’organismes específicament vin-
culats als boscos madurs o singulars.

Una vegada acceptada la sol·licitud, s’establia 
un conveni amb la propietat del bosc madur, 
en virtut del qual es deixava aquest rodal a 
evolució natural durant 25 anys, destinant 
una subvenció al propietari per compensar-
li els aprofitaments fusters que deixaria de 
realitzar. D’aquesta manera, els propietaris 

d’aquests boscos, siguin privats o públics, 
no han d’assumir el càrrec de la conservació 
d’un patrimoni col·lectiu i és així que es pot 
garantir que durant 25 anys no s’hi faci cap 
explotació forestal. Com és lògic, la Diputa-
ció de Girona té previst facilitar un sistema 
de renovació de la reserva forestal un cop 
transcorregut aquest període de temps, amb 
la finalitat de mantenir les reserves forestals 
a evolució natural. 

Tot i que aquest programa va permetre crear 
reserves forestals temporals tant en propie-
tats privades com públiques, d’acord amb la 
vocació de suport als ens locals i d’equilibri 
territorial que és pròpia de la Diputació, la 
convocatòria d’ajuts en matèria forestal es va 
centrar en els boscos de titularitat municipal. 
Dins dels boscos municipals, es va donar prio-
ritat als boscos comunals catalogats d’utilitat 
pública. Aquesta priorització s’ha anat refo-
rçant amb el pas dels anys i, a partir del 2012, 
en el context de crisi que estem vivint, és 
l’única convocatòria que es manté activa. 

En aquest nou context, si la Diputació de Gi-
rona considera que cal intervenir per implan-
tar o ampliar una reserva forestal en una pro-
pietat privada, l’instrument que té a l’abast 
és el Programa d’ajuts per a la millora del 
medi natural i la reinserció social, finançat 
per La Caixa. En aquest cas, les inversions es 
vinculen a actuacions concretes de millora 
del medi natural de la finca, de manera que 

la reserva forestal es finança amb interven-
cions tals com l’estassada d’espais oberts, la 
creació de punts d’aigua, etc, que vindrien a 
compensar el valor econòmic de la fusta no 
explotada. 

Tenint present que la major part de boscos 
madurs gironins es troben en propietats de 
titularitat privada, es fa necessari, de cara al 
futur, establir mecanismes de patrocini amb 
fons privats que permetin continuar pro-
movent l’establiment de reserves en boscos 
madurs privats. Cal aprofitar l’elevat valor 
paisatgístic i patrimonial dels boscos madurs 
per captar recursos d’empreses i entitats in-
teressades a patrocinar projectes ambientals. 
Una altra via complementària és la demanda 
creixent per part de potencials patrocinadors 
que volen compensar les emissions de diòxid 
de carboni.

Criteris en la implementació i 
ampliació de la xarxa Sèlvans

De forma progressiva, l’extensió de la xarxa 
de reserves forestals destinades a evolució 
natural pretén arribar a assolir un percentat-
ge orientatiu de l’ordre del 2% de la superfí-
cie de bosc. Amb aquest repte, el desenvolu-
pament de la convocatòria d’ajuts en matèria 
forestal ha establert el següent ordre de prio-
ritats, a l’hora de procurar acords de custòdia 
amb la propietat forestal:

- Rodals de bosc madur d’elevat interès amb 
risc de tala imminent, especialment si hi està 
programat un aprofitament fuster en un ins-
trument d’ordenació forestal ja aprovat.

- Boscos inclosos en l’Inventari de Boscos 
Singulars de Catalunya realitzat pel Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals el 
2011 (Gràcia et al., 2011).

- Boscos madurs corresponents a hàbitats 
boscans de xarxa Natura 2000 o hàbitats 
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d’interès comunitari encara no representats 
a la xarxa de reserves forestals custodiada.

- Boscos madurs de les tipologies categorit-
zades per les Orientacions de gestió forestal 
sostenible de Catalunya, del Centre Tecnolò-
gic Forestal de Catalunya (Piqué et al., 2011), 
que encara no estan representats a la xarxa 
de reserves forestals custodiada.

- Boscos amb un alt potencial com a santuari 
forestal de salut.

Convé emfatitzar que la dinàmica natural 
d’aquestes reserves forestals és específica i 
excepcional, motiu pel qual, en general, no cal 
fer-hi cap tipus d’intervenció silvícola. Dins 
d’un bosc madur, un arbre, o una certa pro-
porció d’arbres, en arribar a la decrepitud, 
mor, cau i origina una clariana. Així s’obre la 
via per a la regeneració espontània del bosc, 
sense comportar que el bosc es degradi o es 
perdi sinó l contrari, això permet el desenvo-
lupament de moltes espècies de plantes i ani-
mals especialistes en hàbitats de fusta morta 
o en descomposició. És a dir, el bosc es reno-
va i perpetua tot sol, com ho ha fet durant 
mil·lennis abans que existís la gestió forestal. 
A voltes pot ser convenient una intervenció 
silvícola acurada, com ara en el cas que les 
condicions alterades del bosc requereixen 
un primer i únic tractament de desartificia-
lització. Per tant, el fet de destinar rodals a 
evolució natural, com a reserves forestals, no 
representa que s’abandoni la forest, sinó que 
s’ha d’entendre com una forma més de gestió, 

en plena harmonia amb les altres funcions 
que concentra.

A més, les reserves forestals es converteixen 
en un sistema eficient de prevenció fitosani-
tària per a les zones forestals que són explo-
tades. La presència de cavitats a les soques 
permet l’existència d’una comunitat de pre-
dadors (ocells insectívors o ratpenats, entre 
d’altres) que controlen eficientment espè-
cies que potencialment podrien esdevenir 
una plaga forestal. A més, les comunitats de 
fitòfags dels arbres vells morts en descompo-
sició és diferent que la dels arbres vius i, per 
tant, no suposen cap vector de plaga per a les 
zones productores de fusta. 

La protecció d’aquestes forests madures i 
dels espais més vulnerables que les envol-
ten s’ha conjugat amb la gestió sostenible 
dels sectors de les finques que són destinats 
a l’explotació forestal. En els sectors produc-
tors de fusta o de llenya cal reservar una de-
terminada proporció d’arbres extrafusters de 
gran diàmetre, que es deixin a envelliment. 
De manera orientativa, entre 5 i 10 peus per 
hectàrea ja que desenvolupen una important 
funció des del punt de vista del sanejament 
forestal. A part d’això, cal valorar també que 
el bon port i la conformació d’aquests arbres 
que són reservats sol correspondre a un mi-
llor genotip i, per tant, el proveïment de lla-
vor que fan al bosc és altament interessant 
per a la regeneració d’una forest de qualitat. 

Per tant, un arbre vell no implica cap pèrdua 
per a l’explotació, sinó que al contrari, genera 
beneficis. A més a més, els arbres extrafusters 
faciliten la dispersió i la connectivitat ecolò-
gica entre la xarxa de rodals de bosc madur, 
així com entre el mosaic d’espais naturals a 
escala de bioregió. És per aquests motius que 
el Programa Sèlvans va incorporar, a partir de 
l’any 2007, aquests criteris en la línia de fo-
ment de la gestió forestal sostenible, dins de 
la convocatòria d’ajuts forestals de la Dipu-
tació de Girona. Això fa possible la compen-
sació econòmica als propietaris de forests de 
titularitat pública del valor de la fusta que 
contenen els arbres aïllats de gran diàmetre, 
o extrafusters, que es deixen envellir i morir 
al bosc, sense tallar-los.

Resultats de la xarxa Sèlvans a la 
demarcació gironina

Fins al moment s’han establert un total de 58 
reserves forestals, de les quals 30 corresponen 

a boscos comunals d’ajuntaments i les altres 
28 es troben en propietats privades. La seva 
superfície conjunta és de 713,26 hectàrees.

D’altra banda, hi ha els rodals de forests, pro-
pietat de la Diputació de Girona, que es desti-
nen a evolució natural, dins del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Parc 
Natural del Montseny, que sumen 451,5 ha 
més.

En conjunt, doncs, la xarxa de reserves fo-
restals custodiada a les comarques gironi-
nes gràcies al Programa Sèlvans aplega, l’any 
2013, un total de 1.164,76 ha, que signifiquen 
un 0,28% de la superfície boscosa de la de-
marcació.

Pel que fa al patrocini privat destinat a la 
creació de reserves forestals, escau destacar 
l’important antecedent que va representar 
el patrocini que la desapareguda Fundació 
Caixa de Girona va fer al programa Sèlvans, 
amb una aportació de 250.000 euros durant 
el bienni 2008-2009.
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Tal com mostren les taules adjuntes, la xarxa 
de reserves forestals establerta ja aplega una 
notable diversitat de comunitats boscoses, 
tot i que caldria completar les tipologies de 
bosc que hi ha presents a les comarques giro-
nines, per tal que l’excepcional riquesa florís-
tica i faunística d’aquest territori hi pugui ser 
representada adequadament.

Les tres comarques on s’han establert més 
reserves forestals són la Cerdanya, el Ripollès 
i la Garrotxa. De fet, els rodals de millor qua-
litat s’han identificat precisament en aquests 
indrets, sobretot en zones habitualment in-
accessibles. Altres rodals, malgrat que no 
reuneixin tots els valors per considerar-los 
boscos madurs, han estat inclosos igualment 
en aquesta xarxa de reserves forestals. En 
ocasions, un bosc només presenta alguna de 
les característiques pròpies d’un bosc madur, 
però la decisió de protegir aquests rodals s’ha 
justificat per la presència de atributs ecolò-

gics únics en el context de la matriu forestal 
que els acull, que sovint ha estat intensament 
explotada i alterada. El fet de destinar a evo-
lució natural aquests rodals ha de perme-
tre que recuperin elements propis d’estadis 
més avançats del bosc. Per tant, la protecció 
d’aquests boscos té per objectiu garantir-ne 
l’evolució natural per tal que assoleixin, a mig 
termini, l’estadi d’un bosc pròpiament madur.

Els hàbitats forestals que encara no són repre-
sentats en cap reserva forestal són, per tant, 
prioritaris a l’hora d’ampliar la xarxa Sèlvans. 
En l’àmbit de la demarcació gironina són les 
alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, 
les pinedes submediterrànies de pinassa i les 
pinedes mediterrànies de pi pinyer.

Seguiment i recerca

Les clapes o retalls de bosc inalterats repre-
senten un laboratori idoni per conèixer pau-
tes de creixement dels arbres en diferents 
situacions i tipologies d’estructura forestal.

Des de l’any 2006 dins les reserves ubicades 
al Parc Natural del Montseny, s’hi han realit-
zat inventaris sobre la diversitat florística i 
les comunitats de fauna dependents de la fus-
ta en descomposició (coleòpters) o de les ca-
vitats en arbres vells (quiròpters, rapinyaires 
i ocells insectívors). També s’hi han establert 
parcel·les de recerca i de seguiment, s’hi han 
instal·lat dispositius per mesurar diferents 
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met obtenir beneficis dels serveis socials i 
ambientals que generen. Així doncs, aquesta 
xarxa pot esdevenir també un instrument de 
reequilibri territorial i una via per derivar re-
cursos des del sector secundari i, sobretot del 
terciari, envers el sector primari.

A més, la conformació de la xarxa de petites 
reserves forestals destinades a evolució natu-
ral no pot ser cap obstacle per a la consecució 
de l’aprofitament forestal ordinari de la su-
perfície restant, que seguex essent la immen-
sa majoria, ni tampoc obstrueix el desenvolu-
pament de les infraestructures estratègiques 
per a la prevenció d’incendis forestals. Per 
tant, lluny de restar productivitat a la propie-
tat forestal, la conservació d’aquest patrimo-
ni forestal singular suposa una oportunitat 
per incrementar les rendes dels boscos.

Ampliació de la xarxa Sèlvans i 
perspectives

El 2011 la Diputació de Girona va establir 
un conveni de col·laboració científica amb 
la Universitat de Girona, mitjançant el seu 
Institut de Medi Ambient, amb l’objectiu 
d’aconseguir la projecció i ampliació territo-
rial del Programa Sèlvans a escala de Catalun-
ya i de la bioregió pirinenca.

En base a una primera recerca sobre les dife-
rents iniciatives de custòdia del territori, les 
figures de protecció dels espais naturals, els 
instruments d’ordenació forestal i els inven-
taris i catàlegs realitzats en matèria de patri-
moni forestal singular, s’han identificat i geo-
referenciat, fins avui, un total de 663 rodals 
de bosc madur que sumen unes 33.310 ha i 
equivalen al 2,36% de la superfície boscosa 
de Catalunya.

paràmetres sobre la dinàmica de creixement 
dels arbres i la producció i reciclatge de la vi-
rosta. 

L’any 2010 es va iniciar un programa de re-
cerca per al conjunt de la xarxa de reserves 
forestals gironines, amb la col·laboració del 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, 
amb l’objectiu de caracteritzar i interpretar 
l’evolució de l’estructura forestal, especial-
ment la dinàmica que segueixen les grans so-
ques i la fusta morta, en diferents escenaris 
de les principals comunitats forestals.

Una altra línia de recerca és la que s’impulsa 
en col·laboració amb el Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals de cares a 
conèixer l’efecte embornal de carboni, tant a 
la volada com també en el sòl orgànic fores-
tal, d’una mostra significativa de la xarxa gi-
ronina de boscos madurs custodiats. Aquest 
treball ha de permetre afinar el càlcul de la 
fixació de carboni, i el seu equivalent en emis-
sions de CO2, per a cadascuna de les comuni-
tats arbrades presents a la demarcació giro-
nina i, per extensió, al territori de Catalunya.

Potencial socioeconòmic de la 
xarxa Sèlvans

En el seu conjunt, la xarxa de rodals de boscos 
madurs constitueix un recurs amb un potencial 
social i econòmic amplíssim, dins del qual es 
poden identificar els següents aspectes d’interès:

- L’atractiu per al patrocini de la conservació 
del conjunt de la biodiversitat forestal, a esca-
la catalana o de bioregió pirinenca.

- El valor afegit de la seva inclusió en l’oferta cul-
tural i turística, tant a escala local com de país o 
regió transfronterera, especialment d’aquells 
boscos que poden destacar com a santuaris 
forestals atesa la seva dimensió, la riquesa bio-
lògica o l’espectacularitat paisatgística, sempre 
que hi sigui compatible el seu ús públic.

- L’enorme embornal o magatzem permanent 
de carboni que signifiquen, tenint en compte 
no tan sols el volum de les soques, sinó tam-
bé el carboni orgànic fixat al sòl forestal. Per 
tant, la seva contribució en la lluita contra el 
canvi climàtic i la seva potencial equivalència 
en crèdits d’emissions de CO2 en el mercat vo-
luntari o regulat del carboni.

- El seu potencial per a l’aplicació d’altres me-
canismes de pagament per serveis ambien-
tals (petjada ecològica, sòl ocupat...).

- La reversió de tota aquesta internalització 
o compensació dels beneficis intangibles en 
inversions de foment de la sostenibilitat am-
biental, la millora de la productivitat forestal, 
la prevenció d’incendis forestals o el suport a 
l’emprenedoria en l’àmbit agrosilvopastoral.

- L’efecte esponja d’aquestes formacions de 
bosc i sòl forestals madurs en vessants i lle-
res, i la consegüent regulació del règim hídric, 
la laminació de les avingudes torrencials i la 
funció protectora envers l’erosió.

- L’excel·lència com a reserva genètica amb 
una òptima adaptació al medi. 

- La disposició d’un laboratori ideal per a la 
recerca en matèria de dinàmica natural dels 
ecosistemes forestals, de la seva complexa 
biodiversitat i de l’evolució i adaptació espon-
tània dels biomes terrestres al canvi climàtic.

- El manteniment de determinats paratges 
vinculats a valors culturals o esdeveniments 
històrics per exemple, arbres amb imatges o 
inscripcions antigues, amb metralla, etc.

- La seva idoneïtat com a espais benèfics 
per a la salut, la relaxació o la pràctica espi-
ritual, amb l’establiment d’itineraris o llocs 
d’estança adequats.

Entesa així, la xarxa de rodals de bosc ma-
dur es converteix en un nou actiu econòmic 
de la propietat forestal, de manera que per-
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Es remarca que, per bé que el 94,2% d’aquests 
boscos s’inclouen dins els espais de Xarxa Na-
tura 2000, aquest fet, per si sol, no és cap ga-
rantia per a la seva conservació com a bosc 
madur. Només el 14,7% dels boscos madurs 
identificats disposen d’acords temporals de 
custòdia que s’han traduït en la indemnitza-
ció pels drets de tala a la propietat forestal.

A partir de l’aliança amb institucions de re-
cerca, administracions públiques, ens locals 
i agents gestors del territori, el programa 
Sèlvans vol afavorir el manteniment futur i 
l’ampliació de la xarxa de reserves forestals 
activant un conjunt de mecanismes de cus-
tòdia i de valorització de boscos madurs i 
santuaris forestals basats en els 10 punts se-
güents:

1- La destinació de rodals a evolució natural 
dins els instruments d’ordenació forestal vi-
gents.

2- La creació de reserves forestals en els bos-
cos de titularitat pública amb una especial 
atenció als boscos que són propietat de la Ge-
neralitat i les Diputacions.

3- La seva declaració com a béns d’interès lo-
cal, comarcal, de vegueria o nacional.

4- La indemnització dels drets de tala a la 
propietat forestal en concepte del no apro-
fitament fuster, per mitjà de convocatòries 
d’ajut al foment de la gestió forestal soste-
nible, o l’aplicació d’una fiscalitat ambiental 
favorable per als boscos d’interès.

5- La vinculació de la conservació de rodals 
d’interès amb el pagament per serveis am-
bientals a partir d’una inversió en millora fo-
restal o del medi rural.

6- La canalització de mecenatge per patroci-
nar santuaris forestals, apadrinar arbres cen-
tenaris i arbredes singulars, etc.

7- La promoció de la custòdia del territori en 
els boscos madurs en col·laboració amb els 
ens gestors d’espais naturals protegits, que 
no en garanteixen la preservació.

8- La inclusió d’aquells rodals on siguin com-
patibles la conservació i la visita en l’oferta 
cultural i turística tant a escala local com co-
marcal o nacional.

9- L’establiment d’un sistema de compensa-
ció d’emissions a partir del càlcul de l’estoc 
de carboni acumulat en els boscos madurs, 
tant al sòl com al vol forestal.

10- La creació de santuaris forestals de sa-
lut en aquells boscos madurs que per la seva 
envergadura, vàlua paisatgística, qualitat de 
l’entorn i bona accessibilitat, tenen un bon 
potencial d’ús públic.

Conclusions

El Programa Sèlvans de la Diputació de Giro-
na, mitjançant l’establiment d’un instrument 
de pagament per serveis ambientals, ha pos-
sibilitat la conformació d’una xarxa de boscos 
madurs que custodia rodals de gran vàlua 
ecològica, representatius de l’alta diversitat 
vegetal i paisatgística de les comarques giro-
nines, siguin públics o privats. 

Per bé que la xarxa gironina custodiada en-
cara no arriba al 0,3% de la superfície bos-
cosa, l’anàlisi territorial dut a terme, a escala 
de Catalunya i en col·laboració amb l’Institut 
de Medi Ambient de la Universitat de Girona, 
mostra que seria desitjable, i ben factible, 
conformar una xarxa de boscos singulars i 
madurs que cobrís entre el 2 i el 3% de la su-
perfície boscosa de Catalunya.

Urgeix, doncs, establir una estratègia na-
cional per establir una xarxa de reserves de 
boscos madurs mitjançant la posta en marxa 
de les diferents fórmules de custòdia i valo-
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Resum 

Declarat reserva natural el 1973, el bosc de la 
Maçana (Argelers de la Marenda) és segura-
ment un dels boscos més estudiats d’Europa. 
La seva riquesa i la presència inesperada 
del faig a només 600 m d’alçada, van cridar 
l’atenció dels científics i més particularment 
dels que van sojornar al Laboratori Aragó 
de Banyuls de la Marenda, fundat el 1882. 
El recull de publicacions científiques ja té 
més de 700 títols i l’inventari s’acosta a les 
6.500 espècies. La presència contínua d’una 
coberta forestal des de temps molt antics, la 
situació biogeogràfica, l’aïllament de la serra 
de l’Albera, la presència de bovins i la no-ex-
plotació forestal des de fa més de 130 anys 
són els factors que expliquen l’excepcional 
diversitat biològica d’aquest bosc. 

Abstract 

The Maçana, a resilient forest
Declared a nature reserve in 1973, the forest 
of Maçana (Argelès-sur-Mer, France) is surely 
one of the best-studied forests in Europe. 
The richness and the surprising presence of 
a beech forest at just 600 m a.s.l. has captu-
red the attention of scientists since the late 
nineteenth century. Over 700 scientific publi-
cations have been written about this forest 
and close to 6,500 species have been identi-
fied in the area. The presence of continuous 
forest cover since ancient times, its isolated 
biogeographical situation in the mountains of 
L’Albera, the presence of cattle and the absen-
ce of forest exploitation for over 130 years 
explain the exceptional biodiversity found in 
this forest. 

La Maçana, un bosc resistent al pas del temps
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Introducció

Avui el bosc recobreix uns 161.000 km2 de la 
França continental. L’any 1830 recobria entre 
80 i 90.000 km2. Una part important de la su-
perficie forestal actual és, doncs, el resultat 
d’una recolonització relativament recent, de 
menys d’un segle. A França, com a tot Europa 
occidental, els boscos que presenten un alt 
grau de naturalitat són rars. Segons el Livre 
blanc de la protection des forêts naturelles en 
France (Wallauri et al, 2003), només un 1% 
dels boscos estan relativament ben protegits 
per a la biodiversitat i el territori compta amb 
tan sols 300 km2 de boscos relativament ver-
ges de l’impacte humà. 

El bosc de la Maçana, declarat reserva natu-
ral des de 1973, és un bosc «natural», un dels 
anomenats boscos madurs, d’un gran valor 
ecològic. S’estén entre 600 i 1.156 m d’altitud 
en una superfície de 336 ha del vessant nord 
de la Serra de l’Albera. Està constituït en gran 
part per faigs que tenen un valor de relíquia 
preglacial. El gestor actual de la reserva, 
l’Association des Amis de la Massane, fomen-
ta les activitats científiques i dóna prioritat al 
coneixement de l’ecosistema forestal abando-
nat a la seva sort. D’ençà de la fundació del 
Laboratori Aragó2 a Banyuls de la Marenda, 
l’any 1882, molts científics s’han interessat 
pel bosc de la Maçana, fins al punt que, avui 
dia, aquesta reserva forestal és segurament la 
més ben coneguda d’Europa. El recull de pu-
blicacions científiques comprèn un fitxer bi-
bliogràfic de més de 700 títols i un inventari 
de gairebé 6.500 espècies.

La primera reserva natural dels 
Països Catalans

A partir de la creació, el 1882, del Laborato-
ri Aragó, molts científics i naturalistes han 
visitat el bosc de la Maçana, fins al punt que 
ha esdevingut una estació faunística clàssica. 
Dotzenes d’espècies d’artròpodes han estat 
descrites a partir d’exemplars trobats a la 
Maçana. El 1946 els promotors turístics vo-
lien construir una carretera de carena « fo-
restal i turística », des d’El Portús fins a Cot-
lliure. El traçat previst havia de travessar el 
bosc de la Maçana, però sortosament el pro-
jecte quedà aturat al coll dels Tres Faigs. Més 
tard, a principis dels anys 1960, un programa 
oficial d’ordenació del territori Aménage-
ment du Littoral Languedoc-Roussillon cons-
tituïa una nova i greu amenaça per al bosc 
de la Maçana. L’objectiu d’aquest programa 
era desenvolupar infraestuctures turístiques 
al litoral de la regió Llenguadoc-Rosselló. Un 
dels projectes que l’Ajuntament d’Argelers 
tenia era implantar una residència turística 
a les Colomates, és a dir, just enmig del bosc 
de la Maçana. L ‘Ajuntament de l’època ja ha-
via trobat un eslògan “La Massane, Fontaine-
bleau à 3 kilomètres de la Méditerranée”. Calia, 
doncs, defensar més activament el bosc de la 
Maçana. Uns anys abans, el 1954, per acord 
entre el Consell Municipal d’Argelers, el Labo-
ratori Aragó, l’Administració forestal i els pas-
tors, fou delimitada una reserva biològica de 
10 ha de superfície que era del tot insuficient. 

A inicis dels anys setanta, una mobilització 
important dels investigadors del Laboratori 
Aragó, de les associacions de protecció de la 
natura i dels pastors va permetre la creació 
d’una reserva natural de 336 ha, declarada 
pel Decret de 12 d’agost de 1973. Fou així 
que la Maçana va esdevenir la primera Reser-
va Natural dels Països Catalans i la sisena del 
territori francès.

Diversitat biològica i factors 
explicatius

La continuïtat forestal

El bosc de la Maçana forma part dels boscos 
més antics de la conca mediterrània (Quezel 
i Medail, 2003). La persistència d’espècies de 
repartició tirrena com Anthaxia midas ssp. 
oberthuri (Coleoptera, Buprestidae) és un 
bon indicador de continuïtat ecològica des de 
temps molt antics. L’estudi dels carbons de 
fusta (Danneyrolles, 2012) palesa la presèn-
cia del faig (Fagus sylvatica) fa més de 5500 
anys. En canvi l’avet (Abies sp.) representat 
en els mostreigs, sembla haver desaperagut 
fa més de 1700 anys. Més recentment, els 
mapes elaborats a partir del segle XVIII (Ba-
llanda, 1743; Cassini, 1775-1780; État major, 
1850) mostren que la presència d’una cober-
ta forestal ha estat contínua en aquest sector 
de l’Albera, malgrat que hi havia una superfí-
cie més gran de zones obertes, a causa d’una 
presència més important del bestiar que la 
d’avui dia, fins a finals del segle XIX. 

La biogeografia

Les diverses influències que rep el massís de 
l’Albera fan possible la presència de fauna i de 
flora mediterrànies, eurosiberianes i alpines. 
Moltes espècies troben a l’Albera el límit Nord 
de llur àrea de distribució (Aptinus displosor, 
Coleoptera, Carabidae) mentre que d’altres 
hi troben el limit sud (Aesalus scarabaeoides, 
Coleoptera, Lucanidae). Aixi doncs, l’Albera 
correspon a una mena de cruïlla biogeogràfi-

ca amb una gamma d’ambients que la conver-
teixen en un dels llocs amb més biodiversitat 
de la Mediterrània occidental.

L’aillament de la Serra de l’Albera

Tot i que la Serra de l’Albera forma part de 
l’eix axial dels Pirineus, es troba clarament 
separada de la serralada principal pel coll del 
Pertús (290 m). La fageda de l’Albera es troba 
envoltada per una espès cinturó de vegetació 
mediterrània, a uns 10 km de les primeres fa-
gedes del Vallespir. Aquesta situació de pseu-
do-insularitat afavoreix el procés d’especiació 
i explica la taxa elevada d’endemismes que té 
el massís de l’Albera. 

Diversitat dels hàbitats i successions 
ecològiques completes

Cal assenyalar la presència antiga d’un ramat 
de bovins que forma part de l’ecosistema. 
Aquest ramat juga un paper important en 
l’estructura i l’evolució dels paisatges (acció 
mecànica i impacte alimentari), en el mante-
niment de les zones obertes (prats, landes) i 
en la conservació d’una fauna íntimament lli-
gada a les vaques (coprofags, paràsits, etc.).

Ara bé, un dels factors més notables és la ges-
tió basada en la lliure evolució de l’ecosistema 
forestal: Antigament, el bosc s’explotava per 
satisfer les necessitats de carbó de les far-
gues catalanes. Aquest aprofitament es va 
interrompre al final del segle XIX a causa de 
la preocupació per la protecció dels sòls i la 
restauració de la coberta forestal. La pres-
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sió ramadera excessiva també havia contri-
buït a la degradació dels sòls. Des d’aquella 
època, el bosc va recuperar, poc a poc, una 
dinàmica natural. A les zones afectades per 
la caiguda d’arbres, la regeneració és lenta 
però segura. Les zones de regeneració es tro-
ben estretament imbricades amb parts de la 
massa forestal constituïdes per arbres vells. 
L’heterogeneïtat és molt important, tant pel 
que fa als diàmetres com a les alçàries dels 
arbres. 

La noexplotació garanteix el manteniment 
d’una diversitat lligada als estadis de senes-
cència i als complexos saproxílics (fongs, 
invertebrats, mixomicets però també ocells, 
mamífers, etc.). Al llarg de la seva vida, els ar-
bres experimenten la pressió del medi, dels 
fitòfags i dels paràsits. L’envelliment acom-
panya les primeres xacres: escorces que es 
desprenen, branques mortes, instal·lació 
de fongs lignícoles, etc. L’arbre mor dret, 
cau i acaba descomponent-se abans de 
confondre’s amb l’humus forestal. Les cares 
superiors, laterals i inferiors dels troncs tom-
bats, sotmeses a condicions d’humitat molt 
diferents, són també microhàbitats amb dinà-
miques successives pròpies. Les comunitats 
d’invertebrats existents són molt diferents 
segons l’estat de descomposició. Aquesta di-
versitat de microhàbitats comporta una ri-
quesa específica molt gran.

Dajoz (1966), en la seva tesi, cita 465 espè-
cies de coleòpters que viuen a la fusta morta, 
és a dir, el 37% del conjunt dels coleòpters 
(1.256). Aquestes espècies no sols compre-
nen saproxilòfags, sinó també micetòfags i 
els seus depredadors, paràsits, hiperparàsits, 

etc. El banyarriquer del faig Rosalia alpina es 
desenvolupa en estadi larvari als faigs morts 
o decrèpits. La cetònia Osmoderma eremita, 
protegida a escala europea, només es desen-
volupa dins de cavitats de grans dimensions 
que han trigat desenes d’anys a formar-se, ex-
cavades en arbres amb una edat de 200 anys 
com a mínim. A la Maçana, les condicions fa-
vorables per a la seva instal·lació son rares: 
en prop de 20 ha de bosc de ribera, només 5 
arbres de 168 presenten una cavitat de tronc 
que aculli la rara cetònia. 

La descomposició cúbica (o roja) de la fusta 
constitueix un microhàbitat al llarg del bosc 
de ribera de la Maçana. Està provocada per 
la presència d’un fong que descompon prin-
cipalment la cel·lulosa i, ‘daquesta manera, 
l’arbre s’esfondra perpendicular a la fibra de 
fusta. El petit lucànid Asalaus scarabaeoides 
es troba a la Maçana només en aquest medi. 
Aquest tipus de descomposició és poc repre-
sentat i molt localitzat al llarg del bosc de ri-
bera (només 8 m3 per a una necromassa total 
de 675 m3 en una superficie de prop de 20 ha.  

Quan l’espècie Bolitophagus reticulatus 
(Coleoptera, Tenebrionidae) és present a 
l’interior d’un bolet d’esca Fomes fomenta-
rius, 23 espècies diferents s’han succeït a 
l’interior del mateix bolet (Dajoz, 1966). 

La riquesa de la Maçana en coleòpters 
saproxílics és gran si comparem algunes fa-
mílies importants en aquests medis. Les es-
pècies de Cerambycidae i de Buprestidae 
que s’hi han identificat són més nombroses 
que les de tot Gran Bretanya. Tanmateix, els 
coleòpters no són els únics artròpodes im-

portants en aquest medi. Estudiats pel La-
boratori Aragó, els microartròpodes són un 
dels elements essencials de la fauna del sòl i 
dels seus annexos. Es va fer el seguiment d’un 
faig gros des del 1972, data de la caiguda, fins 
al 1984, quan va desaparèixer a causa d’una 
crescuda, i es va poder comprovar que la den-
sitat mitjana anual del conjunt de microar-
tròpodes recollits (àcars i col·lèmbols prin-
cipalment) era molt elevada, 893,3 individus 
per 100 g de pes sec. 

Un sistema expert predictiu (Syrph the Net, 
StN) a partir de l’estudi dels Sirfids (Diptera), 
desenvolupat per MCD Speight i experimen-
tat a la Maçana, va comparar una llista de les 
espècies potencials segons els hàbitats amb 
la llista de les espècies realment inventaria-
des. Com més properes són les dues llistes, 
més gran es considera la integritat ecològi-
ca. Per a la fageda de la Maçana el resultat és 
molt remarcable: 92% d’integritat ecològica 
(Garrigue, J & al., 2013). Ja a les primeres 
prospeccions, els autors havien insistit sobre 
la importància dels arbres vells i de la fusta 
morta per a nombroses espècies d’aquesta 
família faunística.

Cada any, gràcies al treball dels especia-
listes, l’inventari d’espècies de la Maçana 
s’enriqueix amb noves dades que posen de 
manifest l’interès de la fusta morta com a re-
serva de biodiversitat. 

Un laboratori natural per experimentar, 
estudiar i comprendre

Imiter la nature, hâter son oeuvre, Imitar la 
natura, apressar la seva obra. Aquest és el 
sentit que volia donar Louis Parade (1802-
1865), director de l’Escola Forestal de Nancy, 
a la gestió forestal. Ara bé, per poder imitar, 
cal tenir un model. La Maçana constitueix un 
d’aquests models per estudiar el funciona-
ment natural d’un bosc, els processos de vida 
i de mort d’un ecosistema forestal.

Des del 1999, una cartografia forestal assis-
tida per un sistema d’informació geogràfi-
ca permet el seguiment invidual de prop de 
50.000 arbres repartits en una superfície de 
28,8 ha (9,4 ha de reserva integral, és a dir, 
protegida del bestiar, i 18,4 ha de bosc de 
ribera). En el marc d’aquest treball de carto-
grafia, l’equip de gestió de la reserva ha fet 
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l’inventari de tots els arbres de més de 30 cm 
d’alçada i de tots els troncs i branques a terra 
de més de 10 cm de diàmetre. 

Aquesta base de dades s’actualitza en 
cada control, 2 o 3 vegades l’any, i permet 
d’estudiar la dinàmica natural i el funcio-
nament d’un bosc abandonat a la seva sort, 
localitzar micro-hàbitats importants (per 
exemple les cavitats ocupades per la cetònia 
Osmoderma eremita), seguir algunes espècies 
d’interès patrimonial i també comprendre la 
influència que el canvi global té en els proces-
sos ecològics. 

El control dels casos de deperiment (deficit 
foliar, atac de paràsits, etc.) i de mortalitat 
en correlació amb els enregistraments de 
l’estació meterològica implantada en el bosc 
permet precisar quins són els efectes de les 
pertorbacions climàtiques sobre les masses 
forestals. Un estudi té gran interès a la Maça-
na per comprendre els mecanismes deguts 
al canvi global: a la Maçana, el faig se situa al 
marge de la seva àrea de repartició i aixi pot 
ser considerat com un post avançat del canvi 
climàtic (Magdalou, J.-A. & al., 2005).

Els boscos vells protegits com el de la Maçana 
són, malauradament, massa poc nombrosos a 
Europa occidental. La riquesa i l’originalitat 
d’un bosc que no ha estat explotat des de fa 
més de 130 anys, com la Maçana, confirmen 
la necessitat de preservar aquests indrets ex-
cepcionals. Protegir aquests boscos naturals 
és protegir una part important de la biodi-
versitat forestal i també protegir un model 
d’estudi. Però no solament això! El bosc na-
tural o salvatge, teatre de contes i llegendes, 
ocupa una plaça important en la nostra me-
mòria col·lectiva. Cal recordar que la prime-
ra reserva forestal francesa va ser creada a 
iniciativa dels pintors paisatgistes de l’Escola 
de Barbizon, contra un projecte d’explotació 
que amenaçava la principal font d’inspiració 
d’aquests artistes. És així que fou creada per 
un «décret impérial» la « Série artistique » 
que cobreix avui una superfície de 1097 ha 

del bosc de Fontainebleau. Per tant, protegir 
aquests boscos naturals és, també, protegir 
un petit tros de la nostra memòria cultural 
col·lectiva. 
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Josep M. Mallarach, Institució Catalana 
d’Història Natural. Per iniciar el debat re-
sumeix alguns dels punts principals que han 
sortit al llarg de la jornada (vegeu conclu-
sions) i destaca els aspectes positius i nega-
tius que s’han identificat des de les prime-
res jornades que van tenir lloc a Les Planes 
de Son l’any 2002. Conclou afirmant que la 
destrucció que han experimentat els boscos 
madurs de Catalunya ha causat una lògica 
preocupació i que, per això, la primera moti-
vació dels organitzadors d’aquestes segones 
jornades ha estat la salvaguarda dels boscos 
madurs que resten, més que no pas debatre 
novament el concepte de bosc madur..

Josep Vila, director de l’Institut de Medi 
Ambient de la Universitat de Girona. Al 
llarg de les ponències que s’han presentat 
avui no s’ha sentit cap veu que advoqués per 
la destrucció dels boscos madurs. Pregunta 
als assistents si es pot partir de la idea que 
hi ha un consens entre els assistents que 
cal promoure la seva salvaguarda. Davant 
l’assentiment dels participants prossegueix 
proposant que el debat que s’inicia se centri 
en els mitjans o instruments que poden ser 
més útils per impulsar la preservació dels 
boscos madurs a Catalunya.  

Míriam Sangerman, enginyera forestal de 
la comarca de la Garrotxa. Hi ha diferents 
administracions i centres de recerca que han 
elaborat inventaris de boscos madurs i singu-
lars a Catalunya. En el moment de crisi que 
vivim seria important coordinar la informa-
ció de tots els inventaris que s’han fet. No veu 
clar que s’hagin prioritzat adequadament els 
escassos recursos disponibles en la salva-
guarda dels millors boscos. Diu que li sobta 
la superfície de boscos madurs i pre-madurs 
que s’han inventariat a la Garrotxa, més de 
2000 ha. Segons com es defineixi ‘bosc ma-
dur’ potser quasi no n’hi ha cap a la comarca 

de la Garrotxa, i per tant, pot ser que els que 
s’han perdut els darrers anys no eren tan va-
luosos. 

Joan Montserrat, enginyer tècnic fores-
tal del Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. La xifra que s’ha donat era 
referida a la situació dels anys 2003 i 2004. 
Actualment a la Garrotxa ja només queden 
unes 1000 ha de boscos que, si no es vol ano-
menar-los madurs, podríem dir-ne “els més 
naturals” o, simplement, “els millors” des del 
punt de vista del patrimoni natural. 

Jaume Hidalgo, enginyer forestal (Projec-
te Sèlvans. Institut de Medi Ambient de la 
Universitat de Girona). La Universitat de 
Girona ha fet un buidat de tots els estudis i in-
ventaris sobre boscos madurs que s’han rea-
litzat a Catalunya, tenint clar que la prioritat 
la tenen els inclosos a l’Inventari del CREAF. 
En total s’han identificat 207 boscos, tots ells 
de petites dimensions.  És important estruc-
turar bé els instruments per protegir efecti-
vament tots 207 boscos identificats.  Sembla 
que la majoria d’aquests boscos ja estan pro-
tegits, d’una manera o altra, i que només cal-
drien instruments de compensació dels drets 
de tala per al 10 o el 20%.

Francesc Córdova, Escola Agroforestal de 
Santa Coloma de Farners. L’ha sobtat saber 
que l’Agència Catalana de l’Aigua no va poder 
aconseguir l’Inventari de boscos singulars 
de Catalunya que va fer el CREAF. Entén que 
l’administració forestal fos prudent per difon-
dre públicament l’Inventari, però es pregunta 
quina raó impedeix que l’Inventari del CRE-
AF es faci arribar a la resta d’administracions 
públiques per tal de que el puguin tenir en 
compte. 

DEBAT
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David Martra, tècnic del Parc natural de la 
Serra de Montsant. La llei de dret d’accés de 
la informació ambiental no es podria aplicar 
per obtenir l’Inventari de boscos singulars 
del CREAF.?  No entén per què una informació 
tan important segueix tancada en un calaix. 
A part d’això, pel que s’han explicat, sembla 
que el nou Pla general de política forestal ja 
preveu la preservació dels boscos madurs. 
Per tant, en cas que fos així no caldrien noves 
figures de protecció, sinó que el que seria ne-
cessari és garantir la seva protecció efectiva. 
Dit això, li queden dubtes sobre la definició 
de “bosc madur”: si un bosc madur és afectat 
per una pertorbació natural i es rejoveneix, 
segueix essent madur?  

Xavier Clopés, subdirector general de Bos-
cos. El cas és que no se’n sap prou. Ens pen-
sem que tenim grans coses, però a vegades no 
les tenim. El debat ha de continuar. Des que 
el CREAF ens va lliurar el Catàleg de boscos 
singulars hi ha hagut diversos canvis polítics, 
i fa poc que ens hem assabentat que seria la 
Subdirecció general de Boscos qui s’havia de 
fer càrrec d’aquest tema. A més, cal demos-
trar que conservar els boscos madurs té un 
benefici més enllà de la conservació. Està bé 
protegir però no es pot fer si no es disposa de 
protocols clars. Cal fer més estudis. Està a fa-
vor dels acords voluntaris de custòdia perquè 
la gestió forestal canvia cada generació, cada 
20 o 25 anys. L’hereu pot tenir idees diferents 
del seu pare i deixar de protegir aquell bosc 
que havia estat protegit fins aleshores. Estem 
assajant, no és senzill saber què cal fer. Hem 
de veure també què podem fer.

Marc Gràcia, investigador del CREAF. Ve-
nim d’una situació de desconeixement molt 
profund del tema dels boscos madurs. No 
és fàcil establir el tall per decidir quin bosc 
és madur i quin no ho és. Com ha explicat 
abans, l’inventari del CREAF aplicava un cri-
teri d’estructura de la vegetació i un altre de 
temps que li ha calgut per assolir aquell es-
tadi. Per exemple, l’avetosa de Carboners, de 
la qual s’ha parlat, és veritablement un bosc 

madur, o no? En tot cas, els inventaris que 
existeixen serveixen d’ajut per respondre 
aquestes preguntes. 

Xavier Clopés. La gran pregunta és, com ho 
gestionarem? Acceptant el valor de l’Inventari 
de boscos singulars del CREAF, el que no hem 
decidit encara és com el gestionem. 

Josep M. Mallarach. La situació actual és de 
pèrdua sostinguda de biodiversitat forestal. 
El marc legal ho propicia, o ho fa possible? Tot 
depèn de com es miri. El cas és que el context 
actual permet que es vagin tallant boscos ma-
durs, any rere any, i això es fa legalment. Cal, 
doncs, posar-hi remei. Per salvaguardar els 
que romanen cal tenir un objectiu clar, com el 
que recomanen tantes estratègies internacio-
nals, i creu que es podria formular així: pre-
servar una xarxa completa i representativa de 
boscos madurs, sense cap ús extractiu. D’altra 
banda, ja hem vist que ens en queden molt 
pocs, de boscos madurs, segurament menys 
d’un 1% de la superfície forestal arbrada. Li 
costa creure que el nostre país no tingui la 
capacitat ni els mitjans per preservar aquest 
1% excepcional.

Josep M. Collellmir, propietari forestal i 
silvicultor. Els propietaris forestals han de 
percebre que els esforços que fan per prote-
gir els boscos tenen un premi. Un bosc madur 
és el fruit d’una activitat sostinguda que ge-
nera beneficis socials i per això té sentit que 
la societat el premiï.  Creu que aquesta seria 
la millor actitud que l’administració pública 
podria adoptar si vol aconseguir una actitud 
positiva dels propietaris forestals. Per con-
tra, una normativa restrictiva podria induir 
una reacció negativa que portaria a la tallada 
d’alguns dels boscos madurs que resten. 

Salvador Grau. cap del Servei de Planifi-
cació d’Espais Naturals. Com a responsable 
d’haver encarregat l’elaboració de l’Inventari 
del CREAF, del qual tant s’ha parlat, vol dir 
unes paraules. Internacionalment, moltes 
estratègies ens diuen que hem de crear xar-

xes de reserves forestals representatives. En 
un país tan transformat com el nostre on els 
boscos han estat intensament aprofitats des 
de fa segles, aquestes reserves corresponen 
a espais minúsculs. Preservar-los, doncs, no 
posa en risc ni l’estratègia de conservació 
de la biodiversitat, una estratègia que, vol 
remarcar-ho, al nostre país no es basa en 
la preservació, sinó en la gestió sostenible. 
Aquesta és la norma, però això no treu que 
resten alguns minúsculs espais forestals on 
es deixa que la natura evolucioni al seu aire. 
Per aconseguir definir aquestes reserves fo-
restals es va encarregar l’Inventari de boscos 
singulars al CREAF. És un inventari nacional, 
cal tenir-ho clar. A escala comarcal, hi ha més 
coses. A cada escala hi ha valors diferents. Ja 
en tenim un d’Inventari que, ara com ara, és la 
millor informació disponible. A partir d’aquí, 
el que cal és una estratègia. Molts d’aquest 
boscos madurs hi són perquè la gent se’ls es-
tima. Si no fos així, ja no hi serien. Per tant, 
l’estratègia de preservació dels boscos ma-
durs es pot basar en instruments voluntaris. 
Com administració pública tenim un deure 
molt important: cal premiar qui fa l’esforç, 
està d’acord amb el senyor Collellmir. Això en 
altres països es fa amb la fiscalitat. Hi ha un 
llarg camí per córrer per assolir una fiscali-
tat “verda” que premiï les persones que fan 
aportacions positives a la conservació del pa-
trimoni natural. D’altra banda, vol dir ara en 
públic una cosa que ha dit privadament en al-
tres ocasions: cal reconèixer la tasca personal 
que ha fet l’Eduard Parés per salvaguardar 
els arbres i les arbredes monumentals. Hi ha 
persones que tenen una dèria que conté un 
benefici col·lectiu. L’Eduard Parés n’és una i 
se li ha de reconèixer el mèrit d’haver salvat 
molts dels arbres i les arbredes monumentals 
del nostre país.

Anna Sanitjas, tècnica forestal del Parc Na-
tural del Montseny. Al Montseny va costar 
trobar la metodologia per elaborar l’inventari 
de boscos madurs. La metodologia que havia 
fet servir el Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa va ajudar molt. L’inventari del 

CREAF també dóna pautes importants. Creu 
que avui ha estat un dia important per treure 
conclusions per protegir-los i crear aquestes 
reserves forestals. Tenim uns boscos excep-
cionals i hem de coordinar-ne el seguiment 
per posar en valor tots els beneficis que po-
drien generar per al conjunt de la societat. 

Ricard Farriol, cap de planificació del 
Centre de la Propietat Forestal. Hi ha un 
problema de transversalitat de la informació 
(Inventari CREAF) que explica que alguna ta-
llada sigui problemàtica, però no podem dir 
que hi hagi “culpables” si resulta que no s’ha 
difós la informació rellevant. Aquest és el pro-
blema, des del seu punt de vista. També vol 
dir que hi ha hagut una evolució de la menta-
litat de la propietat forestal cap als valors no 
productius, que creu que s’aniran ampliant i 
implantant. La via que cal seguir no és la de 
culpabilitzar, sinó el camí de la pedagogia, del 
convenciment,  perquè si no es fa així, hi ha 
risc que es percebi com una amenaça. Això ha 
passat en diversos parcs on es van fer talla-
des de tots els arbres grans mentre es deba-
tia si havien de ser declarats, de manera que 
ara els arbres que hi ha són més joves dins 
que no pas fora del parc. D’altra banda, estic 
d’acord amb el que ha dit en Salvador Grau i 
vull afegir que en els plans de gestió ja hi ha 
alguns instruments fiscals. És un primer pas. 
Els incentius fiscals poden ser molt efectius 
en temps de crisi.

Marc Gràcia. Quan el propietari sap el valor 
del bosc que té, moltes vegades és suficient 
per canviar la seva actitud i predisposar-lo a 
conservar-lo. Conec casos on un propietari, 
quan va ésser informat del valor excepcional 
que tenia un bosc madur de la seva propietat, 
va canviar d’opinió i va decidir no tallar-lo. La 
gran pregunta és: per què ara, quan la pressió 
forestal és tan baixa, encara es tallen boscos 
singulars? Coincideix amb en Joan Montse-
rrat en el sentit de que també creu que s’ha 
trencat el vincle afectiu que molts dels pro-
pietaris forestals tenien abans amb els seus 
boscos.
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Jaume Hidalgo. Vol precisar que la tasca 
que ha fet la Diputació de Girona no ha estat 
un inventari de boscos madurs o singulars, 
sinó que ha promogut acords voluntaris per 
salvaguardar-los, indemnitzant els drets 
d’aprofitament. Des que existeix l’Inventari 
del CREAF s’ha prioritzat que els boscos hi es-
tiguessin inclosos. Abans , es tenien en comp-
te altres inventaris o estudis per tal d’establir 
una xarxa de reserves forestals fonamentada.

Joan Montserrat. Vol informar sobre el bosc 
que s’anirà a veure a la sortida programada 
per l’endemà, a la comarca de la Garrotxa. 
Són boscos que la gent gran s’estima. El pro-
blema és la desvinculació dels hereus, o dels 
nous propietaris de la finca forestal i, per tant, 
dels seus boscos. També la desvinculació pro-
gressiva de la societat civil amb el bosc, fins 
i tot les societats de caçadors també s’han 
desvinculat força d’aquests boscos històrics. 
Aquest és el risc que corren els pocs boscos 
que resten. Es veurà molt clar, in situ. El bosc 
de l’Espunya era molt estimat a la comarca i 
el propietari hi aplicava uns torns molt llargs, 
de 150 a 180 any. Ho feia sense cap pla de 
gestió perquè el pla l’havia tingut sempre al 
cap, per dir-ho així. Però aquell propietari va 
morir i els seus hereus no han seguit la tradi-
ció forestal. El rematant que ha entrat té uns 
altres criteris i ara la finca està en venda. Es 
veurà , doncs, la gestió històrica d’un sector 
forestal que es pot considerar quasi madur 
i la gestió recent que ha portat el rematant, 
amb uns altres criteris, que ha transformat el 
bosc en un de mediocre. 

Míriam Sangerman. Vol fer una matisació: la 
gestió del bosc la porta l’Administració fores-
tal, de fet, i el rematant és qui l’executa. Els 
condicionants que l’Administració ha esta-
blert en aquest bosc marquen una explotació 
forestal sostenible. 

Joan Montserrat. En l’Inventari de boscos 
madurs de la Garrotxa que es va dur a terme 
hi havia un rodal d’alzinar centenari, proper 
al mas l’Espunya, que estava valorat en 6. 

Com ja ha dit, el rematant no el va respectar i 
el va tallar. Això es va fer legalment i no va fer 
cap aprofitament destraler, però si ara es re-
petís la valoració de la qualitat d’aquell bosc, 
hauria baixat ja no seria un bosc madur i ni 
tan sols premadur. 

Marc Garriga, enginyer forestal del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu. Vol remarcar que en 
el cas dels boscos públics, tant si són comu-
nals, dels ajuntaments, com si són de diputa-
cions o de la Generalitat, la preservació dels 
boscos madurs és molt més fàcil que en els 
boscos de propietat privada. Són boscos patri-
monials on només es tracta de reconèixer els 
rodals madurs i deixar-los a evolució natural, 
tal com ja fan molts dels plans d’ordenació fo-
restal que s’han redactat darrerament. 

Josep M. Mallarach. Creu que sobre la ne-
cessitat de conservació dels boscos madurs 
ubicats en espai forestal públic hi ha un con-
sens generalitzat i cal confiar que s’adoptin 
les mesures perquè la preservació sigui 
real i efectiva. Pensa que podem aturar-nos 
en aquest punt. La jornada ha estat llarga 
i molt productiva. S’ha escoltat la veu dels 
principals sectors vinculats amb els boscos 
madurs: propietaris privats i públics, plani-
ficadors, gestors, investigadors i naturalistes. 
Tothom ha tingut ocasió d’expressar les seves 
opinions amb tota llibertat i creu que podem 
felicitar-nos de la qualitat de les aportacions 
i agrair a l’Escola de Capacitació Agrària i 
Forestal Mas Xifra l’haver-nos acollit. Moltes 
gràcies a tots! 
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Sobre el concepte de bosc madur 
i l’actitud social envers els boscos 
madurs

A escala mundial, la destrucció de boscos 
primigenis, vells o madurs, segueix un ritme 
exponencial, malgrat el Conveni de la biodi-
versitat i les polítiques per a salvaguardar-
la. Entre les cimeres de Rio (1992) i Rio+20 
(2012), la destrucció de jungles tropicals, 
els ecosistemes terrestres més rics en biodi-
versitat, va assolir un ritme d’uns 17 milions 
d’hectàrees a l’any.

A escala europea, només el 5% dels boscos 
que existeixen es consideren inalterats per 
la intervenció humana i la tendència va cap 
a la reducció. El 80% dels boscos conside-
rats naturals es troben a la Federació Russa 
i a Romania i Bulgària, especialment. Segons 
l’Agència Europea de Medi Ambient (2009), a 
la Unió Europea el 65% dels hàbitats fores-
tals es troben en estat de conservació ‘desfa-
vorable’ o ‘dolent’, fet explicable, principal-
ment, per la destrucció continuada de boscos 
madurs o vells que són els més rics i diversos 
en hàbitats i espècies.

A les Primeres Jornades de Boscos Madurs 
(Les Planes de Son, 2001) es va debatre ex-
tensament el concepte de bosc madur, una 
vegada constatat que a Catalunya resten molt 
pocs boscos vells (old growth forest) pròpia-
ment dits. Tanmateix, no sembla fàcil de con-
sensuar una definició precisa del que s’entén 
per bosc madur, que serveixi a tot arreu, ja 
que el grau de maduresa segueix un gradient 
continu i els criteris per definir el límit entre 
bosc madur i premadur comporten sempre 
elements subjectius. És, doncs, una decisió 
que depèn del context forestal i que té una di-
mensió social més que no pas científica.

Els criteris adoptats en l’Inventari de boscos 
del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (2011) es consideren acceptables 
per definir els boscos madurs a escala catala-
na, tot i que hi ha boscos madurs importants 
que no hi apareixen. D’altra banda, els criteris 
aplicats en els inventaris dels boscos madurs 
de la Garrotxa, el Montseny i el Parc Natural 
de l’Alt Pirineu també semblen adequats per 
utilitzar-los a escala comarcal o local.

Atès que la tala, és a dir, el rejoveniment de 
boscos madurs té uns impactes negatius 
irreversibles a escala de les nostres vides, es 
considera que no cal debatre més el concepte 
de bosc madur, sinó centrar-se en les vies per 
protegir efectivament aquests boscos, que ja 
s’han inventariat i catalogat, abans no siguin 
tallats.

La societat valora i aprecia cada vegada més 
els boscos madurs. Ara bé, els valors més 
preuats solen ser els estètics, històrics, iden-
titaris, ... és a dir, culturals i espirituals en un 
sentit ample, més que no pas els valors cientí-
fics. Uns valors que es poden percebre millor 
quan hom s’endinsa al bosc en silenci.

Des de l’Estratègia Mundial de Conservació 
(1980), aquest concepte inclou quatre di-
mensions diferenciades: preservació, pro-
tecció, ús sostenible i restauració. Els pocs i 
minúsculs boscos madurs que resten al país 
s’han de preservar i protegir amb cura. No és 
possible restaurar-los –almenys a escala de la 
nostra generació- i menys encara fer-ne un ús 
extractiu.

CONCLUSIONS



188 189

Sobre l’estat i les amenaces als 
boscos madurs de Catalunya

Els boscos madurs que resten Catalunya són 
molt escassos (entorn d’un 1% de la super-
fície arbrada) i molt petits (0,5-10 ha) i n’hi 
ha pocs que estiguin protegits efectivament. 
Tot i que la gran majoria (>90%) es troben 
dins d’espais de la xarxa Natura 2000, la seva 
conservació és incerta i planen amenaces da-
munt d’una part d’ells atès que la major part 
d’espais protegits no gaudeix d’una protecció 
efectiva i que les activitats tradicionals, com 
són els aprofitaments fustaires i de llenyes, hi 
són permeses.

Els boscos madurs inventariats pel CREAF 
(2011) equivalen al 0,3% de la superfície 
forestal arbrada de Catalunya. Estudis ela-
borats per l’Institut de Medi Ambient de la 
Universitat de Girona, que contemplen altres 
boscos madurs inventariats o catalogats a 
escala comarcal o dins d’espais naturals pro-
tegits, ampliarien aquesta proporció fins al 
2,3%. En tot cas, es tracta d’un percentatge 
ínfim. Per aquest motiu, la seva preservació 
no té, ni pot tenir, cap incidència negativa en 
la producció forestal del país atès que és irre-
llevant des del punt de vista productiu.

Les oportunitats de posar en valor els boscos 
madurs són múltiples. Alguns valors socials 
com l’educació ambiental, el valor terapèutic 
i els valors estètics o de lleure contemplatiu 
tenen un potencial econòmic extraordinària-
ment superior al valor de la seva fusta. Així 
mateix, aquests boscos ofereixen oportuni-
tats úniques per a la recerca científica, en la 
mesura que són indrets idonis per estudiar 
la dinàmica forestal associada a l’envelliment 
de les masses forestals i la singular biodiver-
sitat que els caracteritza.

Des de les I Jornades de Boscos 
Madurs hi ha hagut iniciatives 
molt interessants i positives a 
Catalunya

S’ha elaborat l’Inventari de boscos singulars 
que comprèn una mostra representativa dels 
millors boscos madurs, a escala de Catalunya.

S’ha fet algun inventari de boscos madurs 
d’àmbit local, com el de la Garrotxa, el del 
Parc natural de l’Alt Pirineu, el del Montseny o 
el de l’espai natural protegit de les Gavarres, 
amb unes metodologies que, sense ser idènti-
ques, concorden.

S’han fet estudis taxonòmics i de seguiment 
en algunes reserves forestals. A la Reserva 
Natural Nacional de la Maçana de la Serra 
de l’Albera (el Rosselló), un dels millors re-
ferents pirinencs, ja s’han identificat més de 
6.800 espècies de les quals 1.700 correspo-
nen a coleòpters, una diversitat excepcional 
en el continent europeu.

Mitjançant instruments de custòdia amb la 
propietat forestal, s’ha impulsat la creació 
d’un centenar llarg de petites reserves fores-
tals a les comarques gironines (Programa Sèl-
vans de la Diputació de Girona), al Parc Natu-
ral de l’Alt Pirineu i a altres llocs de Catalunya 
que sumen més de 2.000 ha i representen la 
major part de les tipologies forestals del país.

Hi ha molts propietaris, siguin públics o pri-
vats, que volen conservar els boscos madurs, 
perquè se’ls estimen, conscients que si han 
arribat fins avui és perquè se’ls havien esti-
mat també els seus avantpassats. En el con-
text de crisi econòmica que patim, també hi 
ha propietaris proclius a conservar-los com 
a oportunitat per desenvolupar-hi activitats 
econòmiques sostenibles.

Però també hi ha hagut tendències 
problemàtiques o negatives

El marc legal actual i les tendències so-
cioeconòmiques no donen cap garantia de 
salvaguarda per a la majoria dels boscos ma-
durs inventariats a escala nacional.

La comarca de la Garrotxa és l’única on s’ha 
valorat, quantitativament, la regressió dels 
boscos madurs. S’ha constatat que, en menys 
de 10 anys, s’ha perdut, aproximadament, la 
meitat dels boscos madurs inventariats. Si 
segueix aquesta tendència, la propera dèca-
da podria veure com desapareixen més de 
la meitat dels que ara queden, car només un 
10%, aproximadament, estan efectivament 
protegits.

Als altres territoris de Catalunya on hi ha in-
ventaris de boscos madurs, no es tenen da-
des tan concretes, però la percepció general 
és que també han patit pèrdues significatives 
–llevat de les excepcions del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el 
Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Catalunya no disposa d’un marc legal ade-
quat: no té cap llei de biodiversitat actualit-
zada ni una estratègia de conservació de la 
biodiversitat i l’Inventari de boscos singu-
lars de 2011, a diferència d’altres inventaris 
d’elements del patrimoni natural, no té cap 
protecció legal associada i no s’ha fet públic.

A més, els instruments de gestió forestal tam-
poc solen reconèixer el valor d’aquests bos-
cos tan excepcionals. La majoria dels boscos 
madurs tallats aquests darrers anys compten 
amb instruments d’ordenació forestal que, 
malauradament, no recullen el seu valor i, per 
tant, no constitueixen una garantia definitiva 
de protecció.

Ara bé, una de les principals causes de la des-
trucció de boscos madurs sembla ser la pèr-
dua o l’afebliment del vincle personal entre 
els propietaris i els seus boscos, especialment 

pel que fa als boscos madurs situats prop de 
les masies, que havien estat salvaguardats 
durant generacions per vincles afectius i 
emocionals.

És per això que escau recomanar

A la Subdirecció General de Boscos

Que trameti l’Inventari de boscos singulars 
de Catalunya (CREAF, 2011) a tots els serveis 
territorials i comarcals i als òrgans gestors 
d’espais naturals protegits, per garantir que 
s’adoptin mesures efectives i urgents per evi-
tar que es talli cap més bosc madur dels inclo-
sos a l’Inventari.

A la Subdirecció General de Boscos i al 
Centre de la Propietat Forestal

a) Que analitzi tota la planificació fores-
tal vigent en els boscos públics i privats a fi 
d’identificar els boscos madurs que es troben 
dins de plans forestals que no els protegeixen 
i impulsar-ne la revisió per garantir-ne la sal-
vaguarda. 

b) Que adopti les mesures necessàries per 
tal que, d’ara endavant, els instruments 
d’ordenació forestal (IOF) incloguin reserves 
de bosc sense intervenció, sempre que sigui 
possible, per protegir els espais forestals amb 
més potencial per esdevenir boscos madurs 
en un futur.

c) Que impulsi la planificació de la protecció 
de la resta de boscos madurs, mitjançant els 
instruments més adients, inclosos els fiscals.

A totes les parts potencialment 
interessades

Que impulsin acords de custòdia amb els pro-
pietaris de finques forestals que disposen de 
plans de gestió forestal que permeten tallar 
boscos madurs d’importància nacional i co-
marcal.
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A les entitats públiques i privades que 
poden

Que donin suport a les entitats naturalistes 
locals i als centres de recerca del país, per 
completar els inventaris comarcals dels bos-
cos madurs i inventariar-ne la biodiversitat 
i els altres valors culturals associats. I pro-
moure la valoració de les aportacions que 
aquests inventaris locals o comarcals poden 
fer per completar un futur catàleg de boscos 
singulars de Catalunya.

A la Institució Catalana d’Història Natural

Que promogui la creació d’un grup de treball 
sobre boscos madurs i que publiqui i difongui 
les actes i les conclusions d’aquestes Segones 
Jornades de Boscos Madurs.

A totes les entitats interessades i també 
als mitjans de comunicació

Que impulsin la difusió de tot l’espectre de 
valors vinculats al patrimoni natural i imma-
terial dels boscos madurs i que els comuni-
quin mitjançant els canals i els llenguatges 
més adients.
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Josep Alberich Terradellas  
Universitat de Lleida

Pere Alzina Bilbeny   
Consultor ambiental independent

Jordi Arumí Dominguez   
Cos d’agents rurals

Francesc Balanzó Echagüe  
CIFO Santa Coloma de Gramanet

Leo Bejarano Manjón   
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Àrea de Medi Natural

Teresa Benet Graupera

Francesc Bombardó Oriol 
Cos d’agents rurals

Rafel Bosch Janer 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Antoni Bosch Duch 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Sanitat Vegetal

Jordi Bou Manobents 
Universitat de Vic

Júlia Bueno Reblet 
Arquitecta. Soñar en los arboles – alojamientos singulares

Enric Campi Sampere 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Escola de capacitació agrària forestal Mas Xifra

Francesc Canaleta Musoll 
Cos d’agents rurals

Antònia Caritat Compte 
Institució Catalana d’Història Natural

Elena Caro Elvira 
Agro’90

Josep Carrera Mauri 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Laboratori de sanitat ramadera de Vic

Dani Carrillo   
Biòleg voluntari ANEGx

Carla Casellas Cadeva 

Isabel Clar Brines 
Fundacio Altem

Xavier Clopés Almirall 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Subdirecció General de Boscos

Josep Maria Collellmir Morales 
Propietari forestal

Francesc Córdoba Monturiol 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Escola de Capacitacio Forestal

Pere Corominas
Agent rural

Anna Crous Bou
ATC SIG assessoria i consultoria

Àlex Cuadros Andreu 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
DGMNB

Josep Maria Dacosta Oliveras 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Anna Dalmau Padilla 
Universitat de Lleida

Manuel Díaz Vela

Francesc Diego Vives
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Direccio General de Patrimoni Natural

Josep Maria Dilmé Ferrer 
Agro’90

Gemma Dorca Juanola 
Brigada forestal amb joves discapacitats

Alfred Encuentra Martínez

Beatriz Escorihuela Quintillà 
Forestal Catalana

Josep Espuga Solé 
Generalitat de Catalunya

Sergi Fàbregues Vidal 
Tècnic forestal

Marc Farrés Jansà 
Estudiant ECA forestal Mas Xifra

Ana Isabel Fernández Domínguez 
Arquitecta. Soñar en los árboles – alojamientos singulares

Ricard Farriol Almirall 
Centre de la propietat forestal. Servei de planificació

Anna Gallés 
Fundacio Accionatura

Isaac García Lozano

Eva García Burgos 
Agència Catalana de l’Aigua

Marc Garfella Ruiz 
Balma forestal

Marc Garriga Lujan 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Parc Natural de l’Alt Pirineu

Marc Gil Camps 
Institut Català del Sòl. Gestió agrícola

Sílvia Gili Olmeda 
Projecte Rius

Josep Maria Ginabreda Sala 
S.A.T. la Vall d’en Bas

Marc Giner

Francesc Giró 
Fundacio Accionatura

Annex 2 
Llistat de participants a les II Jornades sobre boscos madurs
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Josep Maria Gomis 
Diputació de Girona

Ferran González-Prat 
Institució Catalana d’Història Natural

Josep Gordi Serrat
Departament de Geografia. Universitat de Girona

Elena Górriz Mifsud 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Jordi Grau Oliveras 
Observatori del Paisatge de Catalunya

Salvador Grau Tort 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei de Planificació de l’Entorn 
Natural

Marc Gràcia Moya 
Centre de Recerques Ecologiques i Aplicacions Forestals. Universitat 
Autònoma de Barcelona

Jaume Hidalgo Colomé 
Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona

David Iturria March 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Parc Natural de Montsant

Ricard Jorquera Martí 
Institut Català d’Ornitologia

Cristina Juanati Roqué 
Forestal Catalana

Esteve Llop Vallverdú 
Investigador. Universitat de Barcelona

Joaquim Llorente López 
CIFO Santa Coloma de Gramanet

Josep López Jovani 
Asessor ambiental

Marta Macià Termes 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Escola de capacitació agrària forestal Mas Xifra

Jean-André Magdalou 
Reserva Natural Nacional de la Maçana

Josep Maria Mallarach Carrera 
Institució Catalana d’Història Natural / Associació Silene

Elisabeth Martínez

Custodia Martínez Arjona 
Forestal Catalana

Andreu Modeas 
Arboreal

Joan Montserrat Reig 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Àlex Omedes Salinas  
Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona

Pere Omedes Pérez 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Secció de boscos públics

Mireia Oliva Estanyol 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Escola de Capacitació Forestal

Eduard Parés Español 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Servei de Medi Natural

Pere Pascua Vila 
Ajuntament de Girona

Francesc Pla Comas 
Empresari

Ricard Poch Massegú 
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Enginyeria del 
Terreny

Marta Potrony Serret 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Sanitat Vegetal

Xavier Pujolar Agustí 
Arboricultor

Javiera Rakos Solari 
Estudiant ECA forestal Mas Xifra

Oriol Rostan Herraiz

Begonya Sáez 
Facultat de Filosofia. Universitat Autònoma de Barcelona

Anna Sanitjas Olea 
Servei de Medi Ambient. Diputació de Girona

Enric Serra Massansalvador 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
CAR

Mireia de Solà Lacroix 

Xavier Soler Muñoz 
Terradada.net sccl

Míriam Sangerman Vidal 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Àrea de Medi Ambient

Aurora Suárez Morgado 
Estudiant ECA forestal Mas Xifra

Ester Subirà Seuba 
Institut Català del Sòl

Alexandre Tarrés Bech 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Jordi Torallas Boucharlat 
ATC sig assessoria i consultoria

Xavier Torns Vila 
Consultor

Jordi Tristany Trench 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, alimentació i Medi Natural

Josep Vila Subirós 
Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona

Síntesi de la sortida

L’objectiu principal de la visita a una finca 
forestal, que es va incloure en el programa 
de les Segones Jornades de boscos madurs 
de Catalunya, era poder observar i conèixer 
de primera mà l’estat d’un dels boscos se-
leccionats com a bosc madur en el Catàleg 
de boscos madurs de la Garrotxa, elaborat 
l’any 2004 (Agelet, Montserrat), amb la fi-
nalitat de poder valorar el seu estat actual i 
debatre els diferents punts de vista sobre la 
seva gestió. El bosc seleccionat per a la visita 
havia de tenir característiques comunes i re-
presentatives de la major part dels boscos del 
país, és a dir, havia de tractar-se d’una massa 
forestal ocupada per espècies autòctones i 
comunes de la zona, situada en una finca de 
propietat privada i gestionada històricament 
amb un objectiu d’explotació forestal i també 
ramadera. El fet diferencial de la gestió que 
s’hi havia dut a terme, en aquest cas, era que 
s’hi havia permès l’existència de dos rodals 
amb un grau de maduresa més elevat que la 
resta. A més, es va seleccionar una finca que 
no es trobés a l’interior de cap espai natural 
protegit, que no disposés de cap Pla Tècnic 
de Gestió i Millora Forestal i, per tant, que es 
tractés d’una finca on l’únic aspecte limitant 
per a l’explotació forestal fossin la normativa 
general forestal del país i els criteris tècnics 
particulars de la propietat. En definitiva, es 
va seleccionar una finca amb característiques 
semblants a la major part de les finques fo-
restals del país, amb la finalitat de comparar 
la gestió forestal general que s’hi havia dut 
a terme amb la gestió particular de cada un 
dels rodals que tenien un major grau de ma-
duresa. 

Dades generals de la finca

Situació

L’Espunya és una finca de 186,5 ha situada a 
l’extrem sud-sudoest de la Vall de Bianya, en 
el límit amb els termes municipals de Riudau-
ra i Olot al sud, i Sant Joan les Fonts i Monta-
gut a l’est. A l’oest limita amb la comarca del 
Ripollès. 

Pel sud el límit de la finca coincideix amb la 
seva cota màxima (Puigsespunya, 1034 me-
tres) on es diferencia en temes de comunitat 
vegetal la cara nord, fageda, de la cara sud, 
alzinar. La taula següent resumeix la distribu-
ció dels principals usos del sòl a la finca.
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Relleu

El principal element orogràfic a la finca de 
l’Espunya és la carena de Sespunya (els seus 
tres pics són les cotes més elevades de la 
finca amb 1034,7 m, 1031,4 m i 1022,5 m 
respectivament),que segueix direcció est-
oest, encarant-se una mica al sud en el pic 
central. Aquesta carena fa de divisòria hidro-
gràfica entre les conques de la riera de Santa 
Llúcia de Puigmal i de la riera de Riudaura, 
ambdues dins de la conca alta del riu Fluvià i 
delimiten la finca pel nord i pel sud, respecti-
vament. A l’est de la propietat hi ha el torrent 
de Santa Margarida i al sud-est, la Serra de 
Sant Miquel del Mont. A l’extrem oest hi ha el 
coll de Coubet, i al sud destaquen el Pla de les 
Ribes, el collet de les Ribes i el Pla Parella. Pel 
nord de la carena de Sespunya hi ha el Bac de 
Sespunya i la Baga de Rabassa, ambdós con-
formant la zona de fageda. A la banda menys 
humida i ombrívola hi apareix l’alzinar mun-
tanyenc. En general el relleu de la finca és 
força pronunciat amb vessants i cims angu-
losos. Els desnivells més notoris es troben a 
mida que es baixa de cota cap als torrents i 
barrancs, amb desnivells mitjans compresos 
entre el 10-40%.

Hidrografia

La serra de Puig d’Estela dóna lloc al naixe-
ment de diversos torrents que conflueixen al 
torrent Llaner i el torrent del Pertús. A la Se-
rra de Sant Miquel del Mont hi ha quatre to-
rrents, el més important dels quals és la riera 
de Santa Margarida que aboca a la dreta de la 
riera de Bianya, que és un tributari del Fluvià. 

Clima

El clima de la serra on es troba L’Espunya 
es classifica com mediterrani de muntanya 
humidacaracteritzat per l’elevada pluviome-
tria, superior als 1000 mm anuals, fins i tot a 
l’estiu que és l’estació més seca. La influència 
mediterrània proporciona un règim de tem-
peratures suaus. Vegeu diagrama. 

Substrat i sòls

El substrat està constituït per roques sedi-
mentàries, concretament les anomenades 
formacions de Bellmunt i Bracons, formades 
per alternances de calcàries, conglomerats, 
sorrenques, argiles i margues, en general 
molt carbonatades. Els sòls desenvolupats a 
partir d’aquests materials tendeixen a pre-
sentar una reacció bàsica i sovint són poc 
profunds a causa dels pendents pronunciats 
on es desenvolupen. 

Mapa de situació de l’Espunya. El Mas destaca al costat de la clariana, al centre del mapa.

Vegetació forestal

Les comunitats forestals principals de la finca 
de l’Espunya són la fageda amb boix (129 ha) 
i l’alzinar muntanyenc (46 ha) amb alguns ro-
dals de roure martinenc i de pineda de pi roig 
i retalls de bosc de ribera. 

La fageda es situa al vessant nord, nord-oest 
i a l’est de la finca. Ocupa aquells indrets més 
humits i ombrívols del vessant nord de la 
serra de Sespunya i al sud-est de la serra de 
Sant Miquel del Mont. La fesomia actual de 
la fageda és el resultat del tipus d’explotació 
silvícola que s’hi ha dut a terme durant els úl-
tims anys. En les zones més accessibles i, per 
tant, més explotades, la fageda té un estat de 
successió menys avançat, amb una estructura 
irregular on el sotabosc recobreix el 70% del 
sòl. Els diàmetres de la major part dels arbres 
no superen els 40 cm i hi ha una important 
regeneració. 

L’alzinar és present en altituds compreses 
entre els 650 i 1100 m sobre un substrat cal-
cari descarbonatat. Es tracta d’un alzinar em-

pobrit en espècies termòfiles mediterrànies 
i enriquit amb espècies de caire eurosiberià 
que ha estat explotat històricament com a 
bosc menut per a la producció de llenyes. 

Vorejant les torrenteres i barrancs hi ha bos-
quets en galeria més humits, allargassats ran 
dels riberals. Dominen les vernedes, però 
sempre amb presència de faig.

Infraestructures

L’únic edifici que hi ha a la finca és el Mas 
l’Espunya que es troba gairebé al centre de 
la propietat, coincidint amb un dels límits del 
prat i amb el camí que condueix cap a la ca-
rretera N-260. L’edificació es troba orientada 
cap a l’est. 

La finca té una xarxa viària extensa, amb 
nombroses pistes obertes per facilitar les tas-
ques d’explotació forestal. Actualment hi ha 
2.8 km de pistes transitables, 3.8 km de pistes 
de difícil trànsit i 2 km de pistes de desem-
bosc que no són transitables, és a dir, un total 
d’aproximadament 9 km de pistes. 

Consideracions relatives a la visita

La visita realitzada el dia 12 d’abril va per-
metre passejar, observar i debatre la gestió 
forestal que s’ha dut a terme en els diferents 
boscos de la finca. L’itinerari va permetre 
creuar l’alzinar de muntanya i la fageda amb 
boix. L’alzinar gestionat per a la producció 
de llenya i la fageda per a l’obtenció de fus-
ta. El més interessant, de cara al propòsit de 
les Jornades, va ser comparar l’estat actual 
d’aquests ecosistemes amb la valoració duta 
a terme l’any 2006. 

Es va començar el transecte a l’alzinar típic 
que ocupa la major part dels vessants orien-
tats cap a l’est. Històricament aquest bosc 
s’havia gestionat com a bosc baix, de rebrot, 
amb tallades arreu per a l’obtenció de car-
bó vegetal. Posteriorment, des de fa uns 50 
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anys, s’ha gestionat amb tallades de selecció 
de rebrots per a l’obtenció de llenyes. A més 
de l’extracció forestal, s’hi havia dut a terme 
una pastura extensiva amb bestiar oví i va-
cum que havia determinat l’estructura dels 
estrats arbustiu i herbaci. L’estructura actual 
de l’alzinar mostra els efectes derivats de tota 
la gestió històrica i de la gestió més recent, 
de manera que avui es considera un ecosiste-
ma forestal molt rejovenit on els peus arboris 
de major diàmetre no superen els 35 cm i la 
densitat es troba al voltant dels 1300 peus/
ha. Segons els barems de maduresa aplicats 
en el Catàleg de boscos madurs de la comarca 
de la Garrotxa (Agelet-Montserrat-2004), el 
seu índex de maduresa era de 2,5, és a dir, es 
trobava al llindar entre un bosc jove i un bosc 
degradat. 

A diferència de la major part de l’alzinar, el 
rodal madur més pròxim al mas, d’unes 10 ha 
d’extensió, ofereix un aspecte ben diferent. 
Es tracta d’un rodal que havia estat gestionat 
per la propietat amb l’objectiu de disposar 

d’un bosquet protector prop del mas i d’un 
espai destinat a l’esbarjo. L’any 2006, aquest 
bosquet fou catalogat com a bosc madur, amb 
un valor de 5,4. En aquest cas, la visita va per-
metre comprovar que, per causa d’un canvi 
de gestió dels darrers anys, l’índex de madu-
resa assignat en la darrera valoració (2012) 
havia baixat de 5,4 a 3,8. Tot i així, aquest ro-
dal encara mostrava algunes característiques 
de maduresa, amb la particularitat de dispo-
sar d’una densitat relativament alta de peus 
arboris superiors als 45 cm i una biodiversi-
tat força més elevada que la resta de l’alzinar, 
que s’acosta més a l’estàndard dels alzinars 
de la comarca. El punt feble i més deficitari 
d’aquest rodal és el poc volum de fusta morta, 
per l’eliminació de gran part dels peus arbo-
ris centenaris i a la degradació del sòl -sobre-
tot de la capa d’humus- a resultes dels tre-
balls forestals que s’hi han fet darrerament. 

La segona part de l’itinerari va solcar la fa-
geda per tal d’examinar la gestió forestal tí-
pica d’aquest bosc caducifoli. Es va observar 

l’estructura irregular del bosc, efecte del trac-
tament de tallades de selecció que s’hi havien 
dut a terme durant molts anys. La fageda ges-
tionada per a la producció de fusta presenta 
una densitat d’uns 900 peus/ha, amb uns 
diàmetres màxims de 45 cm. L’any 2006, en 
el Catàleg de boscos madurs de la Garrotxa 
esmentat abans, va estar valorat amb un 3,1. 
A més de l’explotació de la fusta, aquestes fa-
gedes eren molt apreciades pel sotabosc de 
boix, el qual havia estat intensament aprofitat 
per la seva utilització en torneria fins al darrer 
terç del segle passat. Es va poder comparar 
l’aspecte del bosc de faig jovenívol que ocupa-
va gran part de la finca amb l’estructura de la 
fageda madura situada en l’àrea d’influència 
de la font de l’Espunya que subministra aigua 
a la propietat. Precisament, la funció protec-
tora de les aigües d’aquest bosquet explica 
que l’explotació forestal hi fos menys intensi-
va. El rodal madur està format per un bosquet 
de faig d’unes 20 ha de superfície que s’havia 
gestionat durant molts anys a partir de ta-
llades de selecció, deixant madurar una part 
dels peus arboris fins edats de 150-180 anys. 
Això explica que l’índex de maduresa que se li 
assignà l’any 2006 fos de 6,1. L’ecosistema fo-
restal que es va desenvolupar gràcies a aques-
ta gestió, tant respectuosa com poc habitual, 
va ser molt efectiu a nivell de l’increment de 
la diversitat biològica i també de la colonit-
zació d’organismes específics de boscos vells. 
Tanmateix, a resultes d’un canvi del criteri de 
gestió de la propietat, actualment només hi 
ha unes 5 ha que mantenen el valor de l’índex 
de maduresa obtingut l’any 2006, mentre que 
les altres 15 han reduït la seva maduresa així 
com l’ interès naturalístic i paisatgístic.

Tot i que els aprofitaments forestals realitzats 
a la finca de l’Espunya s’han fet sempre legal-
ment, i que s’han de considerar sostenibles, 
el canvi de criteri de gestió forestal aplicat en 
els rodals d’alzinar i fageda madurs que hi ha-
via fins fa pocs anys, n’ha fet desaparèixer les 
característiques pròpies en el d’alzinar i re-
duir-ne fortament l’extensió al de fageda. La 
superfície forestal es manté, certament, però 

la qualitat de l’ecosistema forestal ha minvat, 
així com ho han fet la seva biodiversitat, la 
seva bellesa i l’interès científic i naturalístic. 
La reversibilitat dels impactes negatius en 
relació al valor del patrimoni natural i paisat-
gístic que tenien ambdós rodals, és incerta i, 
en tot cas, a llarg termini. 

En contrast amb la caminada matinal, sempre 
reclosa dins el bosc i envoltats per arbres de 
brotada encara tendra, es va fer un agraït re-
corregut de tornada per un sender força més 
aeri, que va permetre gaudir d’amplis horit-
zons i observar l’aspecte primaveral del pai-
satge de les serralades que s’estenen des del 
Puig de Costabona fins al massís del Montgrí. 

Sector de fageda rejovenida.
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Reptes 
per preservar 

els boscos madurs 
a Catalunya

 Aquest és el primer volum publicat a 
Catalunya dedicat als boscos més notables del 
país, els més bells i antics: els boscos madurs. 
La complexitat d’aquestes forests excepcio-
nals no té parió, motiu pel qual són les que 
acullen més biodiversitat i tenen més vàlua 
científica. No és pas per atzar que durant 
mil·lennis hagin estat venerades, tingudes 
per llocs sagrats, encisats o misteriosos. Mo-
dernament s’ha confirmat que tenen, a més, 
sorprenents propietats terapèutiques. Només 
quan se n’ha reduït el valor al preu de la seva 
fusta, s’han tallat. Ara ens resten pocs boscos 
madurs, petits, i encara els seguim perdent.

 Aquesta obra aplega les ponències 
presentades a les II Jornades sobre Boscos 
Madurs a Catalunya, que es van dur a terme 
l’abril de 2013 a Santa Coloma de Farners, així 
com les conclusions que varen generar. Tracta 
els valors patrimonials –naturals, culturals i 
espirituals– dels boscos madurs de Catalunya, 
el seu estat actual i les tendències, les seves 
funcions ecològiques, les raons de la seva tala 
i també de les respostes que s’han impulsat, 
des d’instàncies diverses, per  identificar-los, 
estudiar-los, salvaguardar-los i posar-los en 
valor. Aporta bons exemples de reserves fo-
restals establertes per preservar-los, algunes 
fa poc, altres fa més d’un segle, i mostra el pe-
rill que corren per la manca d’una protecció 
efectiva.

 Tots els qui se sentin atrets o ena-
morats pels magnífics boscos centenaris i els 
seus arbres majestuosos gaudiran d’aquest 
llibre acompanyat d’imatges i poesies evoca-
dores.
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