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Resum executiu 
 

L’estudi que presentem és una primera aproximació a l’avaluació dels impactes del canvi climàtic als 
boscos del Montseny. El treball ha estat elaborat pel CREAF a partir del treball col·laboratiu de 
reflexió conjunta entre investigadors del CREAF, els tècnics del Parc del Montseny i la Diputació de 
Barcelona sobre la recopilació d’un seguit de treballs previs, d’informació disponible referent al 
massís del Montseny i el criteri expert derivat de la cartografia participativa.  Aquest estudi forma 
part de l'acció "Fer un estudi detallat de l'afectació del canvi climàtic i identificar les zones forestals 
(boscos i pastures del massís) de la RBM més vulnerables a aquest i definir models de gestió que 
permetin l’adaptació dels boscos al canvi climàtic" inclosa dins del "Pla d’acció per a l’Adaptació al 
Canvi Climàtic del Parc Natural del Montseny" que ha estat consensuat per la Mesa Territorial 
d'Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC) del Montseny. 

L’anàlisi d’aquests treballs i dades disponibles l’hem dividida en tres parts: (1) una anàlisi històrica 

dels darrers 25 anys a partir de les dades dels tres inventaris forestals nacionals, (2) una recopilació 

de cartografia temàtica existent sobre la idoneïtat i vulnerabilitat de les espècies presents al massís, 

i (3) els resultats del treball de cartografia participativa amb tècnics i experts sobre la sensibilitat de 

les espècies.  

Quan mirem als darrers 25 anys,  

 Els boscos del Montseny, dominats històricament i majoritàriament per alzinars 

muntanyencs, partien inicialment d’una situació de descapitalització evident. Boscos joves, 

no especialment densos, amb pocs individus grans i amb un estoc en peu relativament baix. 

En els darrers 25 anys, aquests boscos han crescut notablement en àrea basal i, 

especialment, en volum, que ha augmentat un 60%.  

 L’alzinar presenta uns millors indicadors de vigor i regeneració, tant en els mateixos alzinars 

com a regenerat en altres tipus de bosc (suredes). En aquest sentit, i atenent a aquestes 

dades, l’alzina es revela com un actiu a promocionar en el nou context climàtic i de gestió 

del Montseny. 

 Algunes pinedes (com el pi pinyer o el pi roig) i les rouredes redueixen el seu dinamisme 

demogràfic, ja que mostren una menor proporció d’aquestes espècies en les classes 

diamètriques inferiors i una nul·la o quasi bé nul·la regeneració actual.  

 El faig, tot i un menor creixement que en èpoques passades, manté uns bons indicadors de 

vigor i regeneració. 

 L’anàlisi de la idoneïtat bioclimàtica actual corrobora l’elevada idoneïtat de l’alzina. La 
surera mostra una idoneïtat intermèdia a tot el massís. 

 De l’anàlisi de la vulnerabilitat a partir dels episodis de decaïment de les diferents espècies 

estudiades a escala de massís, podem determinar que la vulnerabilitat dels boscos a tot el 

massís del Montseny és baixa per a un escenari de sequera moderat (llevat de les zones de 

més altitud i espècies més sensibles com el faig). En un escenari de sequera greu, l’afectació 

d’espècies com l’alzina podria ser important, llevat de la seva elevada capacitat de 

resiliència.   

Referent a  la sessió de cartografia participativa, 
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 Les superfícies identificades com a vulnerables actuals i futures són en general de poques 

hectàrees, d’unes 2000 hectàrees actuals a 4500 ha en el futur.  

 L’espècie que més superfície afectada tindria en el futur seria l’alzina que passaria de les 

195 ha actuals a les 1120 ha futures (increment de gairebé 6 vegades la superfície actual). 

 Les suredes també patirien un increment molt significatiu en valor absolut, passant de les 

actuals 82 ha identificades  a les 927 ha en el futur (increment de fins a 10 vegades la 

superfície actual). Malgrat tot, en relació a la superfície que ocupen actualment només seria 

un 6,2% i un 13,6%, respectivament. 

 El 80% de les pinedes de pi roig ja s’han identificat com a afectades actualment (872 ha) i 

en el futur no es preveu que aquesta superfície incrementi. 

 Les pinedes de pi blanc són les que tenen menys superfície afectada actualment (78 ha), la 

que menys superfície vulnerable tindria en el futur (86 ha), fet que suposa només un 3,3% 

de la superfície que ocupa actualment.  

 A pesar que les fagedes s’han identificat com una de les espècies més vulnerables a la 

sequera, la superfície afectada actualment és de només un 4,4% (164 ha) i en el futur 

suposaria un discret increment de fins a 537 ha, un 14,4% de la superfície que ocupa 

actualment. 

 Les castanyedes, que alguns grups han assenyalat com a molt vulnerables, tenen actualment 

poca superfície afectada, 18% (386 ha) i l’increment previst no és molt elevat, 573 ha fet 

que suposa un 24,8% de la superfície que ocupa actualment. 

 L’expansió d’algunes espècies: roures, alzines i algunes espècies de planifolis acompanyants 

(moixeres, freixes) estan regenerant bé sota la coberta d’altres espècies però no queda clar 

quin podria ser l’efecte del canvi climàtic pel fet que estan creixent sota la protecció d’altres 

espècies. 

 Les discrepàncies entre els tres grups de treball han estat baixes, i sovint s’han donat 

arguments complementaris en quant a factors atenuants o agreujants de la sequera.  

 La principal discrepància s’ha donat amb el castanyer perquè alguns han identificat les 

malures (el roig i el xancre) com un efecte indirecte de la sequera, conseqüència d’un 

debilitament previ per esdeveniments climàtics extrems, mentre que altres ho han atribuït 

a un efecte inherent al castanyer i per tant no relacionat amb el canvi climàtic. 

 La major part dels arguments esgrimits en quant a vulnerabilitat estan relacionats amb 

efectes directes, i sobretot indirectes, de la poca o nul·la gestió actual.  

 Un altre dels arguments que reiteradament apareixen tenen a veure amb la qualitat 

d’estació, és a dir, d’una banda, les àrees més vulnerables se situen en les zones de sòls més 

prims (carenes) i/o pedregosos i, de l’altra, en zones de fort pendent, exposicions sud o 

carenes. 
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Introducció al document 

En el marc del projecte LIFE Clinomics, impulsat per la Diputació de Barcelona, el CREAF rep 
l’encàrrec de realitzar una diagnosi de l’estat actual dels boscos del Montseny i de la seva 
vulnerabilitat al canvi climàtic. En aquest treball hi trobareu: (1) una anàlisi històrica dels darrers 25 
anys a partir de les dades dels tres inventaris forestals nacionals, (2) una recopilació de cartografia 
temàtica existent sobre la idoneïtat i vulnerabilitat a la sequera de les espècies presents al massís, i 
(3) els resultats del treball de cartografia participativa amb tècnics i experts sobre la sensibilitat a la 
sequera de les espècies. 

L’àmbit d’estudi s’ha definit pels límits municipals dels 18 municipis que conformen el Montseny. 
Aquesta delimitació és més àmplia que l’estrictament fixada pel Parc Natural i la Reserva de la 
Biosfera. Alhora, per determinades anàlisis demogràfiques d’algunes espècies forestals poc 
representades al Montseny, s’han incorporat dades de les Guilleries, el Montnegre i el sud d'Osona, 
com es veurà més endavant. Atenent al Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC4, CREAF 
2013), els principals boscos que hi trobem queden recollits a la figura 1, considerant-ne la coberta 
dominant. En primer lloc, hi trobem majoritàriament els alzinars (Quercus ilex) amb 23037 ha, 
seguits a distància de les suredes (Quercus suber) amb 8656 ha. A continuació hi trobem les 
fagedes (Fagus sylvatica) amb 4704 ha, les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) amb 4081 ha, les 
pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb 2884 ha, les rouredes (Quercus humilis) amb 1882 ha i 
les pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) amb 1398 ha. És important aclarir que la metodologia del 
MCSC està basada en la fotointerpretació d’ortofotomapes (vista zenital del territori), de manera 
que el que s’aprecia són les capçades de l’espècie més alta. Així, en el cas d’un bosc mixt d’alzines i 
pins, per exemple, el MCSC veurà els pins i infravalorarà les alzines, ja que quedaran amagades pels 
pins.    

 

Figura 1: Retall per a l’àmbit d’estudi del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (4a edició) amb les principals espècies 
forestals que s’hi troben. La delimitació de les àrees es fa a partir de fotointerpretació. 

Els boscos del Montseny disposen de dades dels diferents inventaris forestals (2n, 3r i 4t Inventaris 
Forestals Nacionals, https://www.mapa.gob.es/) realitzats a la zona (figura 2). Al Montseny, l’IFN2 
va ser dut a terme durant l’any 1989 i consta de 381 parcel·les mostrejades dins l’àmbit d’estudi. 
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L’IFN3 va ser dut a terme l’any 2001 i, tot i que es van revisitar les mateixes parcel·les que l’IFN2, 
n’inclou algunes de noves dins del mateix àmbit (398). L’inventari més recent (IFN4) va ser realitzat 
en el període 2014-16, i degut a restriccions pressupostàries, només es van remostrejar la meitat 
aproximadament de les parcel·les de l’IFN3 (171 parcel·les).  

 

Figura 2: Nombre i posició de les parcel·les dels inventaris forestals duts a terme a l’àmbit d’estudi (IFN2, IFN3 i IFN4). S’hi 
aprecia la reducció del nombre de parcel·les mostrejades al darrer inventari.  

Aquesta primera informació sobre les espècies dominants a l’àmbit d’estudi i d’acord amb l’equip 
tècnic del Parc del Montseny, determinem quins boscos seran considerats en l’anàlisi, sempre que 
això sigui factible per la disponibilitat de dades: 

- Els alzinars  
- Les suredes   
- Les pinedes de pinastre 
- Les pinedes de pi blanc 
- Les pinedes de pi pinyer 
- Les pinedes de pi roig 
- Les fagedes 
- Les castanyedes  
- Les rouredes 

Canvis en l’estructura i la demografia dels boscos    

Comparant les dades dels tres inventaris forestals 
Una primera anàlisi duta a terme amb les dades dels inventaris ha estat fer un primer resum 
d’algunes variables forestals rellevants per als boscos seleccionats, tot comparant-les entre els tres 
inventaris (Taula 1). L’ordre de les espècies ve determinat pel nombre de parcel·les de l’IFN2 on 
aquesta espècie era dominant en àrea basal. De cara a la interpretació correcta dels resultats, cal 
especificar que les variables corresponen a les parcel·les on l’espècie esmentada és dominant però 
fan referència a tot el bosc present (inclouen altres espècies presents considerant els peus 
d’almenys 7.5 cm de diàmetre normal). Les diferents espècies de roures s’han considerat en una 
única categoria. En els casos d’espècies poc representades al Montseny, s’ha ampliat la consulta a 
àrees forestals contigües com el Montnegre, les Guilleries i el sud d’Osona.     
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Un primer cop d’ull dels valors agregats a aquesta taula ens mostra l’evolució temporal d’algunes 
variables. En general, els boscos seleccionats i, per l’àmbit d’estudi, han anat augmentant de 
forma rellevant la seva àrea basal i creixent en volum (Volum amb escorça, VAC m3/ha) amb el 
pas del temps. Aquesta darrera variable gairebé s’ha doblat entre l’IFN2 i l’IFN4. Altrament, no 
s’aprecien canvis rellevants en la densitat de peus. Hi ha determinades espècies (pi pinyer i roures) 
que s’aprecia una pèrdua de dominància al llarg del temps. A la taula 2, s’hi mostren les principals 
espècies acompanyants, diferents a la pròpia espècie dominant, que composen els boscos estudiats 
i el percentatge en àrea basal que representen.  



 
 

 
  
 
 
 
 
 

Taula1. Resum d’algunes de les variables forestals rellevants dels principals boscos seleccionats a l’àmbit d’estudi i la seva evolució al llarg dels inventaris forestals. 



 
 

Taula 2. Principals espècies acompanyants als boscos estudiats i el percentatge en àrea basal que representen quan hi són 
presents, segons dades de l’IFN3. 

Alzinars     Suredes     Pinedes de pi pinyer     

Espècies presents N 
 percAB 

(%) Espècies presents N 
 percAB 

(%) Espècies presents N 
 percAB 

(%) 
Roure 50 14.5 Quercus ilex 39 9.1 Quercus ilex 11 20.0 
Pinus halepensis 24 15.9 Pinus pinea 30 5.6 Pinus halepensis 10 12.9 
Pinus pinea 22 11.5 Arbutus unedo 23 5.8 Quercus suber 6 16.6 
Quercus suber 21 18.2 Roure 16 5.2 Roure 5 8.9 
Castanea sativa 16 11.7 Pinus pinaster 6 10.0 Arbutus unedo 2 3.0 
Pinus sylvestris 10 22.7 Pinus halepensis 4 3.3       
Pinus pinaster 9 11.5 Castanea sativa 4 3.9       
Arbutus unedo 8 12.0 Pinus radiata 3 5.5       
Fraxinus excelsior 5 5.5             
Populus tremula 4 8.4             
Juniperus oxycedrus 4 9.9            
Fagus sylvatica 3 8.0            
Prunus 3 6.0            
Fagedes     Castanyedes*     Pinedes de pi blanc     

Espècies presents N 
 percAB 

(%) Espècies presents N 
 percAB 

(%) Espècies presents N 
 percAB 

(%) 
Roure 6 8.9 Quercus ilex 19 12.7 Quercus ilex 15 19.3 
Quercus ilex 4 13.0 Roure 9 13.8 Pinus pinea 13 14.9 
Castanea sativa 3 8.0 Fraxinus excelsior 7 18.1 Quercus suber 2 25.4 
Acer opalus 2 14.0 Pinus sylvestris 5 13.7 Arbutus unedo 2 19.7 
Abies alba 2 29.7 Arbutus unedo 4 3.6       
      Prunus 4 17.7       
      Alnus glutinosa 3 5.5       
      Prunus avium 3 9.4       
      Populus tremula 3 5.9       
      Pinus pinaster 3 21.7       
Pinedes de pi roig*     Rouredes     Pinedes de pinastre*  

Espècies presents N 
 percAB 

(%) Espècies presents N 
 percAB 

(%) Espècies presents N 
 percAB 

(%) 
Roure 90 15.7 Quercus ilex 14 19.71 Quercus suber 18 23.28 
Quercus ilex 44 16.1 Pinus sylvestris 5 13.69 Roure 10 15.15 
Pinus nigra 27 18.3 Pinus pinea 4 15.70 Quercus ilex 9 10.81 
Pinus pinea 15 15.7 Quercus suber 3 28.78 Pinus pinea 8 19.38 
Pinus halepensis 12 16.7 Pinus halepensis 3 15.44 Pinus radiata 7 11.35 
Acer opalus 6 17.0       Castanea sativa 4 15.32 
Castanea sativa 5 13.3       Pinus nigra 3 20.36 
            Pinus halepensis 3 17.57 

*Inclou Montseny, Guilleries, Montnegre i sud d'Osona    
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Comparant les dades de densitat per cada classe diamètrica 
Si ens mirem els canvis demogràfics en termes de densitat dels boscos dominats per les espècies 
seleccionades desagregades per classes diamètriques (figura 3 i 4), podem observar tendències en 
els darrers 25 anys. Atès que partim d’una situació de boscos eminentment joves, en general, 
s’observa un patró de canvi cap a classes diamètriques més grans. La classe diamètrica de 5 a 15 
cm (10) mostra habitualment un major dinamisme. Per interpretar millor aquestes tendències a la 
classe més menuda, ens caldrà parar atenció als gràfics de regeneració (peus menors) que 
acompanyen la descripció de cada tipus de bosc (figures 5-13). Alhora, la comparació de les taxes 
de mortalitat, aprofitament i creixement, que es mostren seguidament en l’informe, ens poden 
ajudar també a aquesta interpretació (figures 14-22).  
 
 
 

 
 

Figura 3: Distribució de la densitat per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals i per als boscos dominats 

per les espècies estudiades. 
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Figura 4: Distribució de la densitat per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals i per als boscos dominats 

per les espècies estudiades. 
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Anant a fons en cada tipologia de bosc 
Alzinars 
L’alzinar és el bosc més representatiu del Montseny. En el seu cas, una anàlisi més detallada de la 
seva distribució en classes diamètriques al llarg dels tres inventaris, ens permet diferenciar quina és 
la proporció d’individus de la pròpia espècie (Quercus ilex) en la globalitat de l’alzinar (figura 5). El 
mateix, per la regeneració observada (peus menors de 5 cm de diàmetre).  
 
Als alzinars la proporció de la pròpia espècie en la densitat global és alta i es manté constant al 
llarg dels inventaris. És un tipus de bosc que presenta una regeneració inicial força alta (individus 
de diàmetre inferior a 7,5 cm). Tanmateix, la proporció de la pròpia espècie en la regeneració es 
manté elevada  i força constant.   
 

 

 

Suredes 
En el cas de les suredes, una anàlisi més detallada de la seva distribució en classes diamètriques al 
llarg dels tres inventaris, ens permet diferenciar quina és la proporció d’individus de la pròpia 
espècie (Quercus suber) en la globalitat de la sureda (figura 6). El mateix, per la regeneració 
observada (peus menors de 2,5 a 7,5 cm de diàmetre).  
 
Entre l’IFN2 i IFN3 s’observa una dràstica disminució de la densitat, especialment rellevant a la classe 
diamètrica 10. Aquesta densitat es recupera, parcialment, al darrer inventari. Aquest fet pot tenir 
relació amb els aprofitaments rellevants entre el 2n i 3r inventari (figura 15), que afecten les classes 

IFN2 IFN3 

IFN4 Regeneració 

Figura 5: Distribució de la densitat en alzinars per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals (IFN2, IFN3 i IFN4), 

diferenciant entre la densitat total i la densitat d’individus de Quercus ilex. El darrer gràfic correspon a la regeneració (peus de 

diàmetre inferior a 5 cm).  
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diamètriques més petites. A aquestes primeres  classes, la presència proporcional de nous individus 
de suro és cada cop més baixa, mentre es mantenen els individus adults dominant la coberta. Tot i 
que és un dels tipus de bosc que presenta una major regeneració inicial (individus de diàmetre 
inferior a 7,5 cm) mostra una molt baixa contribució dels propis individus de surera. Aquesta poca 
contribució, a més, es manté amb el pas del temps. 
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinedes de pinastre 
En el cas de les pinedes de pinastre, una anàlisi més detallada de la seva distribució en classes 
diamètriques al llarg dels tres inventaris, ens permet diferenciar quina és la proporció d’individus de 
la pròpia espècie (Pinus pinaster) en la globalitat de la pineda (figura 7). El mateix, per la regeneració 
observada (peus menors de 7.5 cm de diàmetre). En aquest cas, les dades reflecteixen el dinamisme 
dels boscos, no només del Montseny, sinó també boscos de pinastre contigus. 
 
Els canvis en la distribució del pinastre estan en relació amb els notables aprofitaments entre el 2n 
i 3r inventari (figura XX). En el cas del pinastre és molt rellevant la disminució de la proporció de la 
presència de la pròpia espècie en les classes diamètriques inferiors, mentre es mantenen els 
individus adults dominant la coberta al llarg dels inventaris.  
 

Figura 6: Distribució de la densitat en suredes per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals (IFN2, IFN3 

i IFN4), diferenciant entre la densitat total i la densitat d’individus de Quercus suber. El darrer gràfic correspon a la 

regeneració (peus de diàmetre inferior a 5 cm).  

IFN2 IFN3 

IFN4 Regeneració 
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Pinedes de pi pinyer 
En el cas de les pinedes de pinyer, una anàlisi més detallada de la seva distribució en classes 
diamètriques al llarg dels tres inventaris, ens permet diferenciar quina és la proporció d’individus de 
la pròpia espècie (Pinus pinea) en la globalitat de la pineda (figura 8). El mateix, per la regeneració 
observada (peus menors de 7.5 cm de diàmetre). 
 
Les pinedes de pinyer, inicialment de baixa densitat,  mostren un patró força comú al llarg dels tres 
inventaris. Existeix una coberta amb presència d’individus adults de diàmetres grans, i una ínfima 
presència de pins pinyers a les classes diamètriques més petites. Aquesta tendència s’amplifica 
amb el pas del temps i encara és més dràstica en el cas del regenerat. La contribució de la pròpia 
espècie en el reclutament és ínfima i quasi bé desapareix a l’IFN3 i ho fa del tot a l’IFN4.       
 

Figura 7: Distribució de la densitat pinedes de pinastre per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals 

(IFN2, IFN3 i IFN4), diferenciant entre la densitat total i la densitat d’individus de Pinus pinaster. El darrer gràfic 

correspon a la regeneració (peus de diàmetre inferior a 5 cm).  
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Pinedes de pi blanc 
En el cas de les pinedes de pi blanc, una anàlisi més detallada de la seva distribució en classes 
diamètriques al llarg dels tres inventaris, ens permet diferenciar quina és la proporció d’individus de 
la pròpia espècie (Pinus halepensis) en la globalitat de la pineda (figura 9). El mateix, per la 
regeneració observada (peus menors de 7.5 cm de diàmetre). 
 
Les pinedes de pi blanc, esclarissades, presenten una forta variació entre inventaris degut a 
aprofitaments recents (entre el 3r i 4t inventari, figura 18). La contribució de la pròpia espècie en 
les categories més menudes és molt baixa i es manté baixa en el regenerat global del bosc, que va 
creixent al llarg del temps.        
 

Figura 8: Distribució de la densitat pinedes de pi pinyer per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals 

(IFN2, IFN3 i IFN4), diferenciant entre la densitat total i la densitat d’individus de Pinus pinea. El darrer gràfic 

correspon a la regeneració (peus de diàmetre inferior a 5 cm).  
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Pinedes de pi roig 
En el cas de les pinedes de pi roig, una anàlisi més detallada de la seva distribució en classes 
diamètriques al llarg dels tres inventaris, ens permet diferenciar quina és la proporció d’individus de 
la pròpia espècie (Pinus sylvestris) en la globalitat de la pineda (figura 10). El mateix, per la 
regeneració observada (peus menors de 7.5 cm de diàmetre). En aquest cas, les dades reflecteixen 
el dinamisme dels boscos, no només del Montseny, sinó també boscos de pi roig contigus. 
 
Les pinedes de pi roig d’aquestes zones mostren una evident capitalització amb el pas del temps. La 
gestió al llarg d’aquest període ha servit perquè aquests boscos guanyin en volum i en àrea basal 
(vegeu també Taula 1). Ara bé, la contribució de la pròpia espècie a les classes petites i al regenerat 
és molt baixa.           
 

Figura 9: Distribució de la densitat pinedes de pi blanc per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals 

(IFN2, IFN3 i IFN4), diferenciant entre la densitat total i la densitat d’individus de Pinus halepensis. El darrer gràfic 

correspon a la regeneració (peus de diàmetre inferior a 5 cm).  
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Fagedes 
En el cas de les fagedes, una anàlisi més detallada de la seva distribució en classes diamètriques al 
llarg dels tres inventaris, ens permet diferenciar quina és la proporció d’individus de la pròpia 
espècie (Fagus sylvatica) en la globalitat de la fageda (figura 11). El mateix, per la regeneració 
observada (peus menors de 7.5 cm de diàmetre).  
 
Les fagedes són un clar cas de bosc de caràcter monoespecífic, que es manté amb el pas del temps. 
Les fagedes es van capitalitzant al llarg dels inventaris i presenta un regenerat potent, amb una 
contribució gairebé absoluta de la pròpia espècie.        
 

Figura 10: Distribució de la densitat pinedes de pi roig per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals 

(IFN2, IFN3 i IFN4), diferenciant entre la densitat total i la densitat d’individus de Pinus sylvestris. El darrer gràfic 

correspon a la regeneració (peus de diàmetre inferior a 5 cm).  
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Castanyedes 
En el cas de les castanyedes, una anàlisi més detallada de la seva distribució en classes diamètriques 
al llarg dels tres inventaris, ens permet diferenciar quina és la proporció d’individus de la pròpia 
espècie (Castanea sativa) en la globalitat de la castanyeda (figura 12). El mateix, per la regeneració 
observada (peus menors de 7.5 cm de diàmetre). En aquest cas, les dades reflecteixen el dinamisme 
dels boscos, no només del Montseny, sinó també boscos de castanyer contigus. 
 
Les castanyedes, tot i patir durant aquest període una afectació important pel xancre i el roig 
(mortalitat important entre el 2n i 3r inventari, figura 21), sembla que es recuperen entre el 3r i 4t 
inventari, amb una major capitalització. La presència del castanyer en les classes inicials és molt 
notable i rellevant en el regenerat.  
        
 

Figura 11: Distribució de la densitat de les fagedes per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals (IFN2, 

IFN3 i IFN4), diferenciant entre la densitat total i la densitat d’individus Fagus sylvatica. El darrer gràfic correspon a la 

regeneració (peus de diàmetre inferior a 5 cm).  
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Rouredes 
En el cas de les rouredes, una anàlisi més detallada de la seva distribució en classes diamètriques al 
llarg dels tres inventaris, ens permet diferenciar quina és la proporció d’individus que pertanyen a 
alguna de les espècies de roure en la globalitat de la roureda (figura 13). El mateix, per la regeneració 
observada (peus menors de 7.5 cm de diàmetre). 
 
La roureda mostra una dinàmica de capitalització creixent al llarg dels inventaris. Tanmateix, a les 
primeres  classes diamètriques, la presència proporcional de nous individus de roure és cada cop 
més baixa, mentre es mantenen els individus adults dominant la coberta. Tot i que és un dels tipus 
de bosc que presenta una major regeneració inicial (individus de diàmetre inferior a 7,5 cm) mostra 
una davallada important entre el 2n i 3r inventari i una contribució decreixent dels propis individus 
de roure. Aquesta poca contribució, a més, es manté amb el pas del temps.        
 

Figura 12: Distribució de la densitat pinedes de pi blanc per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals 

(IFN2, IFN3 i IFN4), diferenciant entre la densitat total i la densitat d’individus de Castanea sativa. El darrer gràfic 

correspon a la regeneració (peus de diàmetre inferior a 5 cm).  
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Taxes de creixement, mortalitat i aprofitament 
Partint de les mateixes dades dels inventaris forestals i comparant els dos períodes que abasten 

(IFN2 respecte IFN3 i IFN3 respecte IFN4) podem obtenir informació de taxes de canvi en funció del 

temps. Aquest tipus d’informació és cabdal per entendre la dinàmica del bosc amb el pas del temps 

i avaluar-ne les tendències. 

Per cada tipus de bosc, hem integrat algunes variables de creixement o reducció en termes de 

volum amb escorça (volum del tronc), ja que és la unitat comuna a tots tres inventaris. Les variables 

que s’han considerat són les diferències de creixement entre inventaris i en funció del temps 

transcorregut,  les taxes d’aprofitaments realitzats en el mateix període i la taxa de mortalitat 

registrada. La comparativa entre aquestes tres variables permet establir un balanç entre guanys i 

pèrdues de volum (figures  14-22). Si aquest balanç s’expressés en biomassa o carboni, permetria 

parlar directament de la capacitat d’embornal del bosc. Expressat en volum, aquest balanç n’és un 

bon indicador. Sovint, els aprofitaments poden emmascarar una mortalitat quan la tallada ha estat 

motivada per extreure individus morts i debilitats del bosc. 

L’alzinar, i amb ella l’alzina, mostra un balanç positiu i creixent amb el pas del temps (figura 14). Una 

mortalitat molt baixa, uns menors aprofitaments i un major creixement entre el 3r i 4t inventari 

comporten un balanç positiu per aquest bosc i espècie molt rellevant, tot i que les dades indiquen 

una major contribució d’altres espècies en aquest balanç. L’alzinar representa, doncs, un actiu 

Figura 13: Distribució de la densitat a les rouredes per classes diamètriques al llarg dels tres inventaris forestals (IFN2, 

IFN3 i IFN4), diferenciant entre la densitat total i la densitat d’individus de diferents espècies de roures. El darrer gràfic 

correspon a la regeneració (peus de diàmetre inferior a 5 cm).  
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important al massís en el context actual i presenta molt marge de maniobra a partir de la gestió 

sostenible d’aquest tipus de bosc.    

 

 

 

La sureda mostra també un balanç positiu i creixent en el temps (figura 15). La disminució dràstica 

dels aprofitaments de les espècies acompanyants entre el 3r i 4t inventari, lligada a un major 

creixement de les espècies presents fan que la sureda mostri aquest balanç, molt més rellevant per 

al conjunt del bosc que per a la pròpia espècie. És important destacar l’augment creixent de 

mortalitat del suro a la pròpia sureda, que pot quedar eclipsada pel vigor d’altres espècies.  

Alzinar 

Alzina 

Figura 14: Taxes de creixement, d’aprofitament i mortalitat per al tipus de bosc on és dominant (a dalt) i per a la 

pròpia espècie (a baix) entre els períodes abastats pels inventaris: entre IFN2 i IFN3 (1989-2001) i entre IFN3 i IFN4 

(2001-2016). També s’hi mostra el balanç entre guanys i pèrdues. Les taxes estan expressades en unitats de volum.   
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La història de gestió de les pinedes de pinastre (figura 16) queda reflectida en el seu balanç. Tot i la 

tendència a un menor creixement, el seu aprofitament passat determina un balanç positiu amb el 

pas del temps. També és rellevant l’augment de mortalitat del pinastre entre els dos períodes 

comparats.  

Figura 15: Taxes de creixement, d’aprofitament i mortalitat per al tipus de bosc on és dominant (a dalt) i per a la 

pròpia espècie (a baix) entre els períodes abastats pels inventaris: entre IFN2 i IFN3 (1989-2001) i entre IFN3 i IFN4 

(2001-2016). També s’hi mostra el balanç entre guanys i pèrdues. Les taxes estan expressades en unitats de volum.   
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Les pinedes de pi pinyer es mostren molt sensibles a la història de gestió (figura 17), amb una 

presència cada cop menys destacable de la pròpia espècie en el bosc dominat inicialment per 

aquesta. En el passat, el creixement moderat del pi acompanyat d’aprofitaments elevats donen lloc 

a un balanç negatiu. Tanmateix, el balanç es fa positiu en el darrer període per absència d’aquest 

aprofitament actiu de l’espècie.  

Pinedes de 

pinastre 

Pinastre 

Figura 16: Taxes de creixement, d’aprofitament i mortalitat per al tipus de bosc on és dominant (a dalt) i per a la 

pròpia espècie (a baix) entre els períodes abastats pels inventaris: entre IFN2 i IFN3 (1989-2001) i entre IFN3 i IFN4 

(2001-2016). També s’hi mostra el balanç entre guanys i pèrdues. Les taxes estan expressades en unitats de volum.   
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Les pinedes de pi blanc sí que presenten taxes de creixement menors amb el pas del temps (figura 

18) i, lligades a uns aprofitaments importants en el passat recent de les espècies acompanyants han 

fet negatiu el balanç per al darrer període avaluat.

Pinedes de 

pinyer 

Pi pinyer 

Figura 17: Taxes de creixement, d’aprofitament i mortalitat per al tipus de bosc on és dominant (a dalt) i per a la 

pròpia espècie (a baix) entre els períodes abastats pels inventaris: entre IFN2 i IFN3 (1989-2001) i entre IFN3 i IFN4 

(2001-2016). També s’hi mostra el balanç entre guanys i pèrdues. Les taxes estan expressades en unitats de volum.   
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Les pinedes de pi roig també presenten un cert desacoblament entre el balanç del bosc i el balanç 

de la pròpia espècie (figura 19). El pi roig presenta un creixement cada cop menor entre els dos 

períodes comparats i una major mortalitat. Tanmateix, tot i aquesta tendència decreixent, encara 

mostra un balanç positiu. 

  

Pinedes de 

pi blanc 

Pi blanc 

Figura 18: Taxes de creixement, d’aprofitament i mortalitat per al tipus de bosc on és dominant (a dalt) i per a la 

pròpia espècie (a baix) entre els períodes abastats pels inventaris: entre IFN2 i IFN3 (1989-2001) i entre IFN3 i IFN4 

(2001-2016). També s’hi mostra el balanç entre guanys i pèrdues. Les taxes estan expressades en unitats de volum.   
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Les fagedes presenten uns indicadors positius en la seva dinàmica, tot i mostrar una tendència (no 

significativa) a créixer menys en el darrer període avaluat respecte el primer (figura 20). Tanmateix 

els balanços i les taxes mostrades són les més elevades de totes les espècies avaluades.   

Pinedes de 

pi roig 

Pi roig 

Figura 19: Taxes de creixement, d’aprofitament i mortalitat per al tipus de bosc on és dominant (a dalt) i per a la 

pròpia espècie (a baix) entre els períodes abastats pels inventaris: entre IFN2 i IFN3 (1989-2001) i entre IFN3 i IFN4 

(2001-2016). També s’hi mostra el balanç entre guanys i pèrdues. Les taxes estan expressades en unitats de volum.   
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Les castanyedes reflecteixen la història de gestió i afectació del castanyer en particular en aquests 

darrers 25 anys avaluats (figura 21). Un aprofitament potser associat a l’afectació de l’espècie pel 

xancre i una major mortalitat prefiguren un balanç negatiu per a l’espècie en el període inicial. 

Tanmateix, els indicadors per al darrer període no són tan dolents com hom podria presagiar.  

  

Fagedes 

Faig 

Figura 20: Taxes de creixement, d’aprofitament i mortalitat per al tipus de bosc on és dominant (a dalt) i per a la 

pròpia espècie (a baix) entre els períodes abastats pels inventaris: entre IFN2 i IFN3 (1989-2001) i entre IFN3 i IFN4 

(2001-2016). També s’hi mostra el balanç entre guanys i pèrdues. Les taxes estan expressades en unitats de volum.   
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Les rouredes i, en especial el propi roure, presenten una dràstica reducció del seu creixement amb 

el pas del temps si comparem els dos períodes avaluats (figura 22). Això determina en bona mesura 

la dinàmica de l’espècie i la disminució del balanç, tres vegades més elevat en el període inicial. 

  

Castanyedes 

Castanyer 

Figura 21: Taxes de creixement, d’aprofitament i mortalitat per al tipus de bosc on és dominant (a dalt) i per a la 

pròpia espècie (a baix) entre els períodes abastats pels inventaris: entre IFN2 i IFN3 (1989-2001) i entre IFN3 i IFN4 

(2001-2016). També s’hi mostra el balanç entre guanys i pèrdues. Les taxes estan expressades en unitats de volum.   
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Rouredes 

Roure 

Figura 22: Taxes de creixement, d’aprofitament i mortalitat per al tipus de bosc on és dominant (a dalt) i per a la 

pròpia espècie (a baix) entre els períodes abastats pels inventaris: entre IFN2 i IFN3 (1989-2001) i entre IFN3 i IFN4 

(2001-2016). També s’hi mostra el balanç entre guanys i pèrdues. Les taxes estan expressades en unitats de volum.   
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Idoneïtat bioclimàtica i vulnerabilitat de les espècies 

Idoneïtat bioclimàtica segons el Model de Distribució d’Espècies  

(CTFC-CREAF) 
En el marc del projecte MEDFIRE (https://sites.google.com/site/medfireproject/medfire) del CTFC, 

s’ha elaborat un model distribució d’espècies (SDM, model lineal generalitzat amb distribució 

d’errors binomials) a partir dels registres d'absència i de presència extrets de l’IFN3. Es van 

considerar un total de 15.828 parcel·les per a la construcció del model. L’àrea geogràfica s’estén 

més enllà dels límits de la zona d’estudi, que inclou Catalunya i també territoris contigus (Aragó i 

província de Castelló).  

S’ha modelat la probabilitat de presència de les principals espècies arbòries a Catalunya com a 

funció únicament de descriptors climàtics. Les anàlisis han considerat la temperatura mitjana anual 

de les mínimes mensuals, la temperatura mitjana anual de les màximes mensuals, la temperatura 

mitjana anual, la precipitació anual i la radiació solar potencial anual. 

Per al període de calibració s’han utilitzat dades diàries del període 1990-1999 interpolades de les 

estacions meteorològiques. No s’ha considerat la topografia perquè està fortament correlacionada 

amb els usos del sòl que han configurat la majoria de les distribucions actuals d'espècies a la 

Mediterrània.  

Per al conjunt de variables climàtiques mensuals seleccionades a llarg termini, s'han calculat models 

de regressió tenint en compte un conjunt reduït de predictors climàtics amb baixa correlació entre 

ells (correlacions de rang Spearman ≤0,7 a la regió objectiu, Catalunya). Per a cada espècie s’han 

calculat prèviament Models Additius Generalitzats (GAMs) tenint en compte tota l’àrea de 

calibració (Catalunya i territoris circumdants) i s’ha seleccionat la variable més explicativa que sovint 

es relaciona amb la temperatura. Posteriorment, s’han seleccionat variables mensuals no 

correlacionades de precipitació o temperatura i la radiació mensual més explicativa. Atès que 

algunes de les respostes ajustades segons els GAM no eren lineals, es va realitzar una regressió 

logística per passos amb els tres descriptors de clima, provant relacions no lineals per a totes les 

variables a través de termes quadràtics. La precisió de predicció es va avaluar a través de l’Àrea sota 

la corba (AUC), que s’ha mostrat satisfactòria en tots els casos en el procés de validació.  

A les figures 23-28 es presenta la idoneïtat bioclimàtica per algunes de les espècies majoritàries al 

massís del Montseny, ja que no disposem de la cartografia d’idoneïtat per a totes les espècies 

incorporades a l’estudi. S’aprecia que l’alzina (Quercus ilex), presenta una idoneïtat molt elevada a 

gairebé tot el territori del massís, excepte a les parts més elevades; la surera (Quercus suber) 

presenta idoneïtats intermèdies al Montseny i les zones més idònies es presenten a les zones baixes 

dels vessant sud i oriental del massís; el pi blanc (Pinus halepensis) en general mostra idoneïtats 

nul·les o molt baixes al Montseny i d’aquestes, les més altes concentra en les zones més baixes i 

perifèriques del massís en el seu vessant meridional, occidental i oriental. El pi roig (Pinus sylvestris) 

presenta idoneïtats intermèdies-altes al Montseny concentrades a rangs altitudinals intermedis. Els 

roures en general presenten idoneïtats baixes al Montseny i les més elevades se situen en 

determinats rangs altitudinals intermedis a la part central del massís. El faig (Fagus sylvatica), 

presenta idoneïtats intermèdies a les zones centrals del massís i de rangs altitudinals intermedis-

alts.   

https://sites.google.com/site/medfireproject/medfire
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Figura 23: Idoneïtat bioclimàtica pel massís del Montseny de l’alzina (Quercus ilex). Els valors van de [0, 1], sent 0 la 

idoneïtat més baixa i 1 la idoneïtat màxima. 

 

Figura 24: Idoneïtat bioclimàtica pel massís del Montseny del faig (Fagus sylvatica). Els valors van de [0, 1], sent 0 la 

idoneïtat més baixa i 1 la idoneïtat màxima. 
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Figura 25: Idoneïtat bioclimàtica pel massís del Montseny dels roures. Els valors van de [0, 1], sent 0 la idoneïtat més 

baixa i 1 la idoneïtat màxima. 

 

Figura 26: Idoneïtat bioclimàtica pel massís del Montseny del suro (Quercus suber). Els valors van de [0, 1], sent 0 la 

idoneïtat més baixa i 1 la idoneïtat màxima. 
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Figura 27: Idoneïtat bioclimàtica pel massís del Montseny del pi blanc (Pinus halepensis). Els valors van de [0, 1], sent 0 la 

idoneïtat més baixa i 1 la idoneïtat màxima. 

 

Figura 28: Idoneïtat bioclimàtica pel massís del Montseny del pi roig (Pinus sylvestris). Els valors van de [0, 1], sent 0 la 

idoneïtat més baixa i 1 la idoneïtat màxima. 

Vulnerabilitat actual del massís i de les espècies principals  
En el marc del projecte Vulnemap, impulsat per la Diputació de Girona l'any 2018, es va calcular la 

vulnerabilitat dels boscos de Catalunya, a partir d'un model logístic. El model prediu la vulnerabilitat, 
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mesurat com una probabilitat entre 0 i 1, dels boscos a partir d'informació real de les zones boscoses 

afectades per decaïment forestal provinent del projecte DEBOSCAT (variable resposta). El 

DEBOSCAT és un projecte de seguiment de l’estat dels boscos de Catalunya que registra anualment 

els episodis de decaïment forestal (decoloració, defoliació i mortalitat) ocorreguts. Es van utilitzar 

les dades dels anys 2012 i 2016, ja que aquests anys concentren bona part de les ocurrències de 

decaïment forestal registrades des de l’inici del programa, el 2010. 

Paral·lelament es van obtenir les variables potencialment predictives d’aquests episodis de 

defoliació, decoloració i mortalitat. Es van escollir variables climàtiques: radiació solar mitjana anual, 

precipitació mitjana anual, PPET (Precipitació/Evapotranspiració potencial) i temperatura mitjana 

anual; variables meteorològiques (dels anys en curs): anomalies de temperatura de l’estiu (juny-

juliol-agost) i índex de sequera (SPEI) a 3 i 24 mesos; variables d’estructura forestal: biomassa aèria 

total; variables topogràfiques: top índex; i finalment variables geològiques: la litologia. Totes elles 

es van obtenir o adaptar a ràsters de 180m de resolució, excepte les anomalies, amb les que es va 

treballar a 1 km de resolució. 

El resultat principal del Vulnemap són mapes de vulnerabilitat a una sèrie d’escenaris de sequera 

determinats. En el cas d’aquest estudi, s’han seleccionat els escenaris de sequera moderada i greu. 

Aquesta vulnerabilitat es mesurada com una probabilitat que va de 0 (probabilitat nul·la) a 1 

(màxima probabilitat). Els boscos on s'aprecia una probabilitat de vulnerabilitat més alta són els del 

nord-est del Prepirineu, amb colors ataronjats, algunes zones del Montseny i comarques de la 

Noguera, el Pallars Jussà i l'oest del Solsonès. En general la vulnerabilitat predita pels boscos de 

Catalunya és força baixa. 

 

 

 

 

Figura 29: Mapa de la vulnerabilitat de Catalunya (esquerra) i zoom de la zona del Montseny (dreta), segons 
un escenari de de sequera moderada.  

Per poder fer una bona interpretació del valor de vulnerabilitat és important tenir present que la 

robustesa de la predicció depèn especialment del nombre de píxels afectats per cadascuna de les 

espècies. Per aquelles espècies on el model té pocs píxels amb afectació segons el DEBOSCAT del 

2012 i del 2016 la robustesa de la predicció és menor. En canvi, per aquelles espècies que tenen 

molts píxels afectats la predicció del model és més consistent. La figura 30 mostra els mapes de 
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vulnerabilitat resultants atenent als dos escenaris de sequera seleccionats. Les diferències segons 

aquests escenaris són molt rellevants. En el cas de la sequera moderada, la vulnerabilitat es mostra 

baixa o molt baixa arreu del massís, llevat de les zones més elevades del massís on hi queda 

restringida. 
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Figura 30: Mapes de vulnerabilitat en un escenari de sequera moderada (figura superior) i greu (inferior) de 
la zona del Montseny.  

Altrament, al mapa de vulnerabilitat corresponent a la sequera greu, la vulnerabilitat mitjana i alta  

s’estén superficialment arreu del massís, llevat per a les zones més baixes i de la seva perifèria 

meridional, oriental i occidental. 

Aquests mapes permeten realitzar anàlisis espacials i expressar els resultats en forma de taules 

d’afectació a nivell municipal. Atenent a aquestes taules, observem com els municipis d’Arbúcies,  

Fogars de Monclús, Montseny, i Viladrau concentren la major superfície considerada de 

vulnerabilitat alta per un escenari de sequera moderada. 

Taula 3. Distribució municipal de la superfície (hectàrees i %) segons la seva categoria de vulnerabilitat (baixa, mitjana 

alta) i per l’escenari de sequera moderada. 

  Categoria de vulnerabilitat Categoria de vulnerabilitat 

  Hectàrees % 

  Baixa Mitjana Alta Baixa Mitjana Alta 

Aiguafreda 560.5 87.5 22.7 83.6 13.0 3.4 

Arbúcies 5109.5 453.6 534.6 83.8 7.4 8.8 

Breda 81.0 19.4 0.0 80.6 19.4 0.0 

Campins 473.0 110.2 29.2 77.2 18.0 4.8 

Cànoves i Samalús 1969.9 100.4 32.4 93.7 4.8 1.5 

el Brull 2854.4 103.7 158.8 91.6 3.3 5.1 

Figaró-Montmany 897.5 9.7 0.0 98.9 1.1 0.0 

Fogars de Monclús 2115.7 434.2 515.2 69.0 14.2 16.8 
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Gualba 1134.0 181.4 68.0 82.0 13.1 4.9 

la Garriga 916.9 116.6 6.5 88.2 11.2 0.6 

Montseny 1496.9 139.3 518.4 69.5 6.5 24.1 

Riells i Viabrea 1435.3 230.0 74.5 82.5 13.2 4.3 

Sant Esteve de Palautordera 456.8 116.6 97.2 68.1 17.4 14.5 

Sant Feliu de Buixalleu 4127.8 194.4 6.5 95.4 4.5 0.1 

Sant Pere de Vilamajor 1973.2 298.1 265.7 77.8 11.7 10.5 

Seva 1577.9 181.4 6.5 89.4 10.3 0.4 

Tagamanent 3622.3 42.1 87.5 96.5 1.1 2.3 

Viladrau 2776.7 123.1 800.3 75.0 3.3 21.6 

 

En el cas d’una sequera greu, els municipis de Tagamanent, el Brull i Sant Pere de Vilamajor 

concentren una major superfície amb vulnerabilitat alta. 

Taula 4. Distribució municipal de la superfície (hectàrees i %) segons la seva categoria de vulnerabilitat (baixa, mitjana 

alta) i per l’escenari de sequera greu. 

  Categoria de vulnerabilitat Categoria de vulnerabilitat 

  Hectàrees % 

  Baixa Mitjana Alta Baixa Mitjana Alta 

Aiguafreda 424.4 74.5 171.7 63.3 11.1 25.6 

Arbúcies 2958.1 2556.4 583.2 48.5 41.9 9.6 

Breda 61.6 32.4 6.5 61.3 32.3 6.5 

Campins 466.6 84.2 61.6 76.2 13.8 10.1 

Cànoves i Samalús 586.4 985.0 531.4 27.9 46.8 25.3 

el Brull 392.0 1503.4 1221.5 12.6 48.2 39.2 

Figaró-Montmany 298.1 366.1 243.0 32.9 40.4 26.8 

Fogars de Monclús 657.7 1804.7 602.6 21.5 58.9 19.7 

Gualba 605.9 560.5 217.1 43.8 40.5 15.7 

la Garriga 622.1 324.0 94.0 59.8 31.2 9.0 

Montseny 129.6 1325.2 699.8 6.0 61.5 32.5 

Riells i Viabrea 994.7 605.9 139.3 57.2 34.8 8.0 

Sant Esteve de Palautordera 427.7 184.7 58.3 63.8 27.5 8.7 

Sant Feliu de Buixalleu 3875.0 294.8 158.8 89.5 6.8 3.7 

Sant Pere de Vilamajor 738.7 793.8 1004.4 29.1 31.3 39.6 

Seva 835.9 550.8 379.1 47.3 31.2 21.5 

Tagamanent 819.7 1623.2 1309.0 21.8 43.3 34.9 

Viladrau 612.2 2183.3 904.6 16.5 59.0 24.4 

 



 
 

 
           

40 “Cartografia i Caracterització de les masses forestals més vulnerables  a la RB del Montseny” 

 

Figura 31. Proporció de la superfície de cada municipi segons la seva categoria de vulnerabilitat (baixa, mitjana alta) i per 

l’escenari de sequera greu. 

Vulnerabilitat de les espècies del Montseny 
Combinant la informació del Vulnemap i del MCSC s’ha determinat quines espècies del massís són 

més vulnerables segons els escenaris de sequera. A la figura 31 es presenta, per una sequera 

moderada, la relació entre les categories de vulnerabilitat i les espècies forestals del massís del 

Montseny. En aquest escenari de sequera, l’espècie amb major vulnerabilitat i de forma destacable 

és el faig, seguida del pinastre i del pi pinyer. Per a un escenari de sequera greu (figura 32), la 

principal espècie vulnerable, atenent a la seva superfície afectada és l’alzina, seguida del faig. 

Contràriament, les espècies de pi i el suro es mostren força resistents a l’eixut greu.  

Taula 5. Distribució de la superfície (hectàrees i %) per espècies segons la seva categoria de vulnerabilitat (baixa, mitjana 

alta) i per l’escenari de sequera moderada. 

  Categoria de vulnerabilitat Categoria de vulnerabilitat 

  Hectàrees % 

  Baixa Mitjana Alta Baixa Mitjana Alta 

Fagus sylvatica 142.6 1247.4 2617.9 3.6 31.1 65.3 

Pinus halepensis 2248.6 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Pinus pinaster 61.6 68.0 68.0 31.1 34.4 34.4 

Pinus pinea 1668.6 913.7 337.0 57.2 31.3 11.5 

Pinus sylvestris 1221.5 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Quercus humilis 1276.6 110.2 0.0 92.1 7.9 0.0 
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Quercus ilex 17440.9 223.6 0.0 98.7 1.3 0.0 

Quercus suber 7863.5 220.3 0.0 97.3 2.7 0.0 

 

 

 

Figura 31: Proporció de la superfície afectada de les diferents espècies forestals del massís del Montseny segons el seu 

grau de vulnerabilitat per a una sequera moderada. 

Taula 6. Distribució de la superfície (hectàrees i %) per espècies segons la seva categoria de vulnerabilitat (baixa, mitjana 

alta) i per l’escenari de sequera greu. 

  Categoria de vulnerabilitat Categoria de vulnerabilitat 

  Hectàrees % 

  Baixa Mitjana Alta Baixa Mitjana Alta 

Fagus sylvatica 175.0 1425.6 2407.3 4.4 35.6 60.1 

Pinus halepensis 2248.6 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Pinus pinaster 175.0 16.2 6.5 88.5 8.2 3.3 

Pinus pinea 2919.2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Pinus sylvestris 1010.9 210.6 0.0 82.8 17.2 0.0 

Quercus humilis 38.9 1014.1 333.7 2.8 73.1 24.1 

Quercus ilex 424.4 12519.4 4720.7 2.4 70.9 26.7 

Quercus suber 8054.6 29.2 0.0 99.6 0.4 0.0 
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Figura 32: Proporció de la superfície afectada de les diferents espècies forestals del massís del Montseny segons el seu 
grau de vulnerabilitat per a una sequera greu. 

L’anàlisi d’aquesta vulnerabilitat específica no ens informa, però, de la capacitat de refer-se de 
l’espècie (resiliència). Aquests resultats ens mostren l’elevada sensibilitat del faig a sequeres 
moderades i l’elevada resistència d’altres espècies. En una sequera greu, l’alzina mostraria afectació 
important però la seva capacitat de resiliència és molt elevada. La informació derivada d’aquest 
tipus d’eines s’ha de complementar amb el criteri expert i matisar en funció del coneixement de 
base del funcionament de les espècies. 

  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Baixa Mitjana Alta



 
 

 
           

43 “Cartografia i Caracterització de les masses forestals més vulnerables  a la RB del Montseny” 

Comparació de la cartografia de la idoneïtat i de la vulnerabilitat 
Les taules 7 i 8 inclouen els resultats de la comparació espacial dels mapes d’idoneïtat i 

vulnerabilitat.  

Taula 7. Taula de contingència (%) per espècies entre la cartografia d’idoneïtat i la cartografia de vulnerabilitat segons dos 

escenaris de sequera (moderada i greu). Les dues cartografies han estat prèviament reclassificades en les tres categories 

(tercils) com en els apartats anteriors.  

 Vulnerabilitat 

 Sequera moderada Sequera greu  

Pinus sylvestris  
Idoneïtat 

Baixa   
(0-0.33) 

Mitja  
(0.33-0.66) 

Alta  
(0.66-1) 

Baixa   
(0-0.33) 

Mitja  
(0.33-0.66) 

Alta  
(0.66-1) 

Alta (0.66-1) 1 0 0 1 0 0 
Mitja (0.33-0.66) 98 0 0 80 17 1 

Baixa (0.33-0) 1 0 0 1 0 0 

Pinus pinea     
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 
Mitja (0.33-0.66) 22 17 5 42 2 0 

Baixa (0.33-0) 40 12 5 52 2 2 

Pinus halepensis   
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 
Mitja (0.33-0.66) 6 0 0 6 0 0 

Baixa (0.33-0) 94 0 0 90 3 1 

Pinus pinaster     
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 
Mitja (0.33-0.66) 0 0 0 0 0 0 

Baixa (0.33-0) 44 36 20 84 16 0 

Quercus ilex     
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 17 0 0 2 14 2 
Mitja (0.33-0.66) 60 1 0 4 45 12 

Baixa (0.33-0) 21 0 0 2 17 3 

Quercus suber     
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 
Mitja (0.33-0.66) 55 1 0 55 1 0 

Baixa (0.33-0) 44 0 0 44 0 0 

Fagus sylvatica     
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 
Mitja (0.33-0.66) 1 5 2 1 6 1 

Baixa (0.33-0) 7 37 49 7 40 45 

Roures     
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 
Mitja (0.33-0.66) 0 0 0 0 0 0 

Baixa (0.33-0) 96 4 0 7 84 9 
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Taula 8. Taula de contingència (hectàrees) per espècies entre la cartografia d’idoneïtat i la cartografia de vulnerabilitat 

segons els dos escenaris de sequera (moderada i greu). Les dues cartografies han estat prèviament reclassificades en les 

tres categories (tercils) com en els apartats anteriors.   

 Vulnerabilitat 

 Sequera moderada Sequera greu 

Pinus sylvestris 
 Idoneïtat 

Baixa  
(0-0.33) 

Mitja  
(0.33-0.66) 

Alta 
(0.66-1) 

Baixa  
(0-0.33) 

Mitja 
(0.33-0.66) 

Alta 
(0.66-1) 

Alta (0.66-1) 13 0 0 13 0 0 

Mitja (0.33-0.66) 1189 3 0 972 204 16 

Baixa (0.33-0) 6 0 0 6 0 0 

Pinus pinea   
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 

Mitja (0.33-0.66) 667 505 152 1260 58 6 

Baixa (0.33-0) 1183 350 136 1545 62 62 

Pinus halepensis   
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 

Mitja (0.33-0.66) 152 0 0 143 10 0 

Baixa (0.33-0) 2333 0 3 2236 75 26 

Pinus pinaster   
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 

Mitja (0.33-0.66) 0 0 0 0 0 0 

Baixa (0.33-0) 87 71 39 165 32 0 

Quercus ilex   
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 3276 39 3 327 2702 288 

Mitja (0.33-0.66) 11444 156 10 810 8524 2274 

Baixa (0.33-0) 4050 13 49 318 3305 489 

Quercus suber   
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 23 0 0 23 0 0 

Mitja (0.33-0.66) 4316 100 3 4374 42 3 

Baixa (0.33-0) 3464 10 0 3451 23 0 

Fagus sylvatica   
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 

Mitja (0.33-0.66) 39 191 84 23 240 52 

Baixa (0.33-0) 288 1487 1973 279 1636 1834 

Roures   
Idoneïtat             

Alta (0.66-1) 0 0 0 0 0 0 

Mitja (0.33-0.66) 0 0 0 0 0 0 

Baixa (0.33-0) 1328 52 0 94 1160 126 
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CARTOGRAFIA PARTICIPATIVA DE LA VULNERABILITAT DE LES 

MASSES FORESTALS DE LA R.B. DEL MONTSENY 
 

Objectiu de la sessió de treball 
Delimitar zones d’actuació prioritària per les diferents espècies en el marc d’una gestió forestal 

adaptativa al canvi climàtic tenint en compte la situació actual i futura de la vulnerabilitat dels 

boscos de la R.B. Montseny al canvi climàtic. 

Què es va fer durant la sessió de treball 
Dibuixar sobre cartografia en paper, per cada espècie, zones de sensibilitat a la sequera actual i 

futura en base a: 

 L’experiència d’observacions recents d’afectacions actuals 

 Coneixement expert del territori 

Previ a la sessió de treball, i per unificar conceptes, es van definir diverses paraules clau:  

 Sensibilitat: predisposició de l’espècie a veure’s afectada per un episodi d’exposició a la 

sequera. 

 Afectació entesa com a defoliació, decoloració i/o mortalitat  

 Distingir entre resistència, com a capacitat de mantenir-se total o gairebé inalterat i 

resiliència, com a capacitat de  recuperar-se després d’haver estat afectat. 

 Exposició: assumir una intensitat de la sequera homogènia a tot el massís 

Dinàmica de treball  
La dinàmica dels grups de treball es va dividir en 2 parts:  

 Rànquing de vulnerabilitat de les espècies de la R.B. del Montseny 

 identificació sobre cartografia de les zones més vulnerables actual i futura.  

Distribució dels assistents en 3 grups (5-7 persones) assenyalant sobre mapes corresponents a la 

zona que millor coneix cada persona.  

Posada en comú dels diferents grups per a cadascuna de les espècies justificant la zonificació segons 

els condicionant topogràfics, climàtics i edàfics. 

Fotos de la sessió plenària de la cartografia participativa 
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Llista de participants 

Rànquing de vulnerabilitat de les espècies. 
Resultats 

 El grau de coincidència en l’ordre de les espècies en el rànquing de menor a major 

sensibilitat a la sequera és notable entre els 3 grups de treball i també en relació a la 

classificació obtinguda en el projecte CanviBosc. 
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 La discrepància més notable entre els tres grups és en relació al Castanyer, mentre el Grup 

1 i 2 el situen en 8ª i 7ª posició respectivament, el segon grup el situa en la posició 5ª posició. 

Aquesta discrepància és deguda a que per al grup 1 i 2 interpreten que les malures (xancre 

i el roig) són conseqüència de la sequera, és a dir, la sequera debilita el castanyer y el fa més 

susceptible als atacs. 

 Hi ha un certa unanimitat en situar la surera i el pinastre en una posició entre baixa i 

moderada. 

 Hi ha força unanimitat en situar roures en sensibilitat moderada.  

 Hi ha molta unanimitat en situar el pi blanc i l’alzina en una posició de baixa sensibilitat a la 

sequera. 

Taula 9. Rànquing de les espècies en relació a la sensibilitat a la sequera dels 3 grups de treball en comparació amb els 

resultats de CanviBosc (OCCC, 2013). 

  Baixa                                                       Moderada                                                        Alta 

Grup 1* Pi blanc Alzina Pinastre Surera Roures Faig Pi roig Castanyer 

Grup 2 Pi blanc 
Surera 
Alzina 

Pinastre Castanyer Roures Faig Pi roig 

Grup 3 
Surera 
Alzina 

Pi blanc 
Pinastre 
Roures 

Pi roig Castanyer Faig 

CanviBosc** Pi blanc Alzina Surera Roures Pi roig Faig 

* el grup 1 situa en màxima sensibilitat altres espècies com l’avet, el vern, el teix i el llorer cirerer (Prunus lusitanica). 

També estableix un ordre, de menys a més sensibilitat, entre les diferents espècies de roures (Q. humilis< Q. petraea < Q. 

canariensis). ** A CanviBosc no es van incloure ni el pi pinastre ni  el castanyer. 

Identificació de les zones més vulnerables actuals i futures 
Resultats  
La superfície actual que està afectada per la sequera (conjunt de les 7 espècies) és d’una mica més 

de 2000 ha (5,7%). Per espècies, els experts consideren que l’espècie que actualment està més 

afectada és el pi roig (872 ha) i les que menys les pinedes de pi blanc (78 ha), les suredes (82 ha) 

(Taula 10).  En %, actualment les pinedes de pi roig són també i de molt les més afectades (79%) i 

les que menys els alzinars (1,1%) i les suredes (1,2%).  

En el futur la taula d’experts preveu un total de gairebé 4500 ha sensibles a la sequera (12,4% de la 

superfície actual de bosc).  Per espècies, l’alzina seria l’espècie amb més superfície (1120 ha) 

seguides per la surera (927 ha), i el pi roig (872 ha), en aquest darrer cas amb la mateixa superfície 

a l’assenyalada actualment. El pi blanc seria l’espècie amb menys superfície (86 ha) i la resta 

d’espècie tindrien entre 400 i 500 ha. En %, les pinedes de pi roig serien les més afectades (79%) 

seguides de les castanyedes (24,8%) i les rouredes (23,4%). Fagedes i suredes estarien al voltant del 

14% mentre que  alzinars i pinedes de pi blanc mantindrien percentatge baixos, 6,6 i 3,3%, 

respectivament. 

Un 25% del total de superfície identificada com a vulnerable a la sequera en el futur correspondria 

a alzinars, un 20% a suredes i un altre 20% a pinedes de pi roig. Només un 2% de la superfície 

correspondria a pinedes de pi blanc. 
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Taula 10. Superfície identificada com a sensible per espècies, actual i futura (hectàrees i % respecte al total de cada 

espècie). 

  

Alzinar Castanyedes Fagedes Rouredes Suredes 
Pinedes de 

pi blanc  
Pinedes de  

pi roig 

Superfície actual 
afectada  

ha 195 386 164 286 82 78 872 

% 1.1% 18.3% 4.4% 15.7% 1.2% 3.0% 79.1% 

Superfície  futura afecta  
(inclou afectada) 

ha 1120 523 537 425 927 86 872 

% 6.2% 24.8% 14.4% 23.4% 13.6% 3.3% 79.1% 

Superficie zona estudi ha 18019 2106 3734 1818 6828 2585 1102 

 

Resultats per espècies 
Alzinars 
No hi ha discrepàncies entre els tres grups i les aportacions son força complementàries. S’assenyalen 

poques afectacions actuals, únicament en qualitat d’estació baixa: sòls prims, rocosos, amb esqueis. 

S’assenyala que es fa una gestió amb aprofitaments excessius que permeten l’entrada de llum 

afavorint la presència del bruc i l’arboç que competeixen per l’aigua en detriment de l’alzina.  

Pel futur no hi afectacions generalitzades i els principals factors assenyalats són: 

 Sols poc profunds, en carenes, afloraments rocosos, sols prims  i esqueis 

 Exposicions sud  (actualment  ja s’observen afectacions durant l’estiu) 

 Tenen possibilitat d’avançar en zones on hi actualment hi ha faig  

El grup 1 no hi destaca afectació actual, expliquen que la zona on tenen alzina és majoritàriament humida, a exposició N-

NO i fondalades. 

Els grups 2 i 3, coincideixen en marcar afectació a les zones careneres, on es troben afloraments rocosos, esqueis amb sòls 

pobres i horitzons prims. El grup 2 remarca, a més, aquelles zones on s’hi han realitzat tallades excessives que, després de 

pluges abundants, han afavorit el creixement de bruc i arboç, exercint forta competència sobre l’alzina. 

El grup 3 marquen les zones careneres de la Castanya, el Brull, ascens a Collfomic, amb sòls prims i pendents pronunciades, 

com a zones d’afectació futura. D’altra banda, consideren que poden tenir capacitat de resiliència i evolucionar cap a les 

àrees on el faig es vegi afectat. 
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Castanyedes 
Per aquesta espècie és on hi ha hagut més discrepàncies en tots els aspectes. Totes són 

conseqüència de saber dilucidar si l’afectació actual és o no atribuïble, directa o indirectament, a la 

sequera. Mentre alguns assenyalen que els danys ocasionats pel xancre o el roig són atribuïbles a la 

sequera, per un debilitament previ de l’espècie, altres creuen que no hi té res o gairebé res a veure. 

Aquesta discrepància queda perfectament reflectida a la taula de rànquing de sensibilitat de les 

espècies a la sequera (taula 9). Com a conseqüència tampoc hi ha unanimitat a l’hora d’assenyalar 

les zones que actualment estan afectades i en el moment d’assenyalar les zones que es veuran 

afectades en el futur. 

Actualment s’assenyalen algunes perxades afectades però no és clar que sigui directament per 

sequera perquè, com ja s’ha explicat, la relació no és clara. Mentre que alguns assenyalen l’efecte 

indirecte, altres l’atribueixen a la gestió (excessiva densitat) i/o a l’estrès hídric per mala qualitat 

d’estació (cotes baixes).  

S’assenyala que les afectacions en el futur seran generalitzades mentre que altres a penes 

assenyalen zones afectades en el futur. 

Es conclou que, donat l’escàs coneixement de les causes principals de les afectacions i la dificultat 

de discriminar entre efectes directes (xancre o roig) o indirectes (debilitament previ per sequera), 

és necessari realitzar seguiments i que cal consultar alguns treballs que s’han dut a terme al 

Montnegre on assenyalen afectacions actuals importants (mortalitat) per sota del 400 m. 

En general, no es destaca afectació per sequera a les masses de castanyer, tot i que sí, de manera contundent, pel xancre 

i el roig. S’ha debatut sobre la consideració d’aquests patògens com a indicadors d’una sensibilitat a la sequera o de factors 
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lligats a l’estrès per la qualitat d’estació, excés de densitat... Des del CREAF s’ha explicat que, en general, les afectacions 

per fongs i defoliadors no s’associen directament a la sequera, com sí que es fa amb els escolítids. 

El grup 2 exposa que és un espècie que sembla estar en regressió a les zones amb menor disponibilitat d’aigua.  El grup 1 

ha assenyalat algunes perxades a cotes més baixes (per Arbúcies) i alguna més alta, com a zones potencials d’afectació 

per sequera.  En aquesta línia, s’explica que, en treballs de seguiment realitzats al Montnegre, s’ha constatat la mortaldat 

del castanyer per sota de la cota 400 m, on l’espècie que es va recuperant en aquests indrets és el cirerer. Es planteja 

l’interès de  realitzar algun tipus de seguiment dels resultats que van obtenint-se del seguiment al Montnegre, per ampliar 

coneixement sobre el comportament de l’espècie. 

 

Fagedes 
No hi ha discrepàncies entre els tres grups i les aportacions son força complementàries. Actualment, 

es tenen molt poques observacions d’afectacions per sequera, només poques hectàrees en alguns 

llocs molt puntuals (vegeu mapa i taula 10).  

Pel futur tots els grups assenyalen que hi haurà afectacions però no seran generalitzades. Els 

principals motius són diversos i complementaris i en general no contradictoris: 

 Espècie en regressió degut a l’estrès hídric (sequera) 

 Abandonament de pastures, afavoreixen l’entrada de l’alzinar impedint l’establiment de faig 

 Difícil persistència en cotes < 1000 m i especialment en solana. S’assenyala que pot estar 

relacionat amb que la cota de neu a anat pujant en els darrers 30 anys passant dels 600m 

als 1000m. 

 Competència amb el castanyer allà on coincideixen. Hi ha discrepància en assenyalar que en 

algunes zones el castanyer podria substituir el faig però en d’altres sembla que pot passar a 
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l’inrevés. En aquest darrer cas el faig establert sota coberta de castanyer podria permetre 

baixar de cota. 

 Afectacions més evidents en carenes i allà on per sota estigui entrant  amb competència 

amb roures o alzines. Canvis en la gestió?  

 Poc recorregut muntanya amunt degut al tipus de sòl i roca mare (esqueis) que no són 

especialment idonis pel faig 

Grup 1 i 2 no destaquen zones d’afectació per sequera actual. De fet el Grup 1, pràcticament no hi té presència de faig. El 

grup 3 manifesta una afectació actual, lleugera, molt puntual. Tanmateix, el grup 2 considera que és una espècie que està 

en regressió al seu àmbit per l’estrès hídric associat a un canvi de gestió de la massa, l’abandonament de pastures, que 

afavoreixen l’entrada d’alzinar. 

Davant d’un escenari futur, el grup 2 ha marcat zones d’afectació a cotes baixes (<1000m), especialment a solana. 

Consideren que podria veure’s substituït pel castanyer, a aquells punts on es troba en transició amb aquesta espècie. 

Contrasta amb observacions del grup 3, que comenten que a les zones on hi ha perxada, el faig tendeix a baixar de cota. 

El grup 3 considera que les afectacions futures podrien donar-se a les zones careneres. Amb una tendència a disminuir, 

allà on pugui entrar en competència amb l’alzina i roure, on aquestes es comporten com a espècies dominants.  No hi 

veuen recorregut del faig en alçada, donat que a cotes altes hi trobem esqueis i els sòls són majoritàriament pobres dins 

l’àmbit. 

 

Rouredes (sensu lato) 
Força unanimitat en assenyalar que actualment les rouredes no estan gairebé afectades per 

sequera. Només en casos molt extrems de sequera intensa s’han assenyalat algunes zones amb 

simptomatologia però sempre situades en cotes baixes. S’observa entrada de roures en 

castanyedes, pinedes de pi roig i fagedes de manera que podrien anar substituint-les en el futur. 
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En el futur s’assenyalen zones afectades en cotes altes sempre que coincideixi amb àrees de sòl prim 

i orientades a sud.  D’entre les espècies de roure presents a la R.B. del Montseny un grup assenyala 

que Quercus canariensis  i Q. humilis patiran en cotes baixes i que les rouredes de Q. petraea estaran 

afectades per manca de gestió (densitat excessiva). 

Els grups 1 i 2 no han marcat zones d’afectació actual per sequera. 

El grup 3, explica que a cotes baixes, quan la sequera és intensa, sí que observa símptomes de sensibilitat a la sequera. 

Com a zones de futura afectació es marquen masses a cotes superiors, on hi ha poc sòl i exposició a solana, en aquest 

àmbit. 

El grup 1 ha dividit per espècie/subespècie, les zones d’afectació potencial: 

- Q. canariensis/humilis: A zones de cota baixa. 

- Q. petraea: en masses denses i zones cremades. 

 

Suredes  
Tots els grups estan d’acord que les afectacions actuals per sequera són nul·les o molt baixes. 

Únicament un grup assenyala la zona de Campins com a zona actualment afectada. Con a possibles 

causes s’assenyala, entre els motius, un canvi en la gestió que comporta un major estrès hídric de 

l’espècie. 

En el futur, només un grup assenyala algunes zones que es poden veure afectades: zona de Gualba, 

sud de Sant Feliu de Buixalleu i solana del Castell de Montsoliu. Totes aquests zones comparteixen 

que són de baixa qualitat d’estació o bé orientació solana o bé per característiques del sòl. 

El grup 2 és l’únic que destaca alguna àrea afectada per sequera. Concretament, de manera puntual, a la zona de Campins. 

El grup 1 apunta com a zones de futura afectació les masses de Gualba, sud de Sant Feliu i la solana de Montsoliu, 

considerant clau l’orientació i qualitat d’estació. 
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S’ha reflexionat sobre la importància de tenir en consideració, en aquest cas, les afectacions directes sobre el suro, i no 

únicament sobre la surera com a arbre. 

 

Pinedes de pi blanc 
A les pinedes de pi blanc pràcticament no s’han observat afectacions actualment. Únicament en 

alguns llocs puntuals careners amb molt poca profunditat de sòl o solanes s’hi han observat 

afectacions. No es preveu que hi hagi afectacions destacables en el futur. Hi ha unanimitat entre els 

tres grups. 

El més destacable és que el pi blanc, com a espècie pionera que és, va desapareixent com a 

conseqüència de l’abandonament de la gestió i va essent substituït per l’alzina. Fins i tot en els antics 

camps de conreu on primer entra el pi blanc ja hi ha presència d’alzina que a poc a poc va substituint-

lo.  

 Cal mantenir el pi blanc perquè en cas d’incendis tenen una elevada capacitat de 

regeneració.  

 El pi blanc pot actuar com espècie pionera en escenaris futurs de canvi climàtic. 

Cap dels grups han observat masses de pi blanc afectades per la sequera. De fet, al sector del Grup 1, no n’hi ha de pi 

blanc. Els altres dos grups el que sí han observat és la substitució del pi per l’alzina, consideren, com a conseqüència de 

l’abandonament de la gestió. El grup 2 explica com, dins del seu àmbit territorial, a les antigues zones de vinya plantades 

amb pi, l’alzina que creix a l’estrat inferior, va desplaçant el pi blanc. 

El Grup 3 en destaca la capacitat de regeneració post-incendi del pi blanc, considerant-la una espècie de futur a possibles 

zones afectades per certes pertorbacions.  
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Pinedes de pi roig 
Present gaire bé exclusivament al nord del de la R.B del Montseny amb algunes petites taques sota 

del Turó de l’home. Actualment no hi ha regeneració ni cap tendència a desplaçar-se cap a altres 

zones (p.e. pujant de cota). És una espècie que s’assenyala amb afectacions actuals en tota la seva 

àrea de distribució. Malgrat tot es destaca que a les zones de més cota i/o situades en obaga, tenen 

afectacions més lleus.  

Com que de  manera natural no pot desplaçar-se cap a zones més favorables la tendència futura és 

a desaparèixer del Montseny. 

Present únicament a grup 3. 

Han marcat tota la massa de pi roig existent al seu àmbit amb afectació a la sequera. Comenten que l’espècie hi tendeix a 

desaparèixer, sense regeneració. No es detecta una tendència de l’espècie a desplaçar-se. 

Malgrat han observat símptomes a totes les masses de pi roig, destaquen que a les zones de més cota i/o obaga, l’afectació 

és més lleu. 
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Altres espècies 
El Grup 3 exposa que seria interessant estudiar l’afectació d’altres espècies, on estan observant l’abundància de peus 

morts (zona de Santa Fe del Montseny): Avetosa i pi pinyer. 

D’altra banda, es mostra preocupació pel futur d’altres frondoses de fulla gran (com poden ser el freixe, moixera...): 

Actualment regeneren bé, amb un estrat superior que les protegeix de la insolació directa, però quan les espècies d’aquest 

estrat superior es vegin afectades per la sequera ,com es preveu, aquestes frondoses també poden patir, a banda d’una 

possible mortalitat afectacions sobre el seu desenvolupament que comprometin els objectius productius d’aquestes 

masses. 
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ANNEXOS 

A1. Comparació de la cartografia de vulnerabilitat i la cartografia 

experta. 

Comparació entre la vulnerabilitat a un escenari de sequera greu i la cartografia experta 

d’afectacions futures dels alzinars. 
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Comparació entre la vulnerabilitat a un escenari de sequera greu i la cartografia experta d’afectacions futures dels 

fagedes. 

Comparació entre la vulnerabilitat a un escenari de sequera greu i la cartografia experta d’afectacions futures de les 

rouredes. 
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Comparació entre la vulnerabilitat a un escenari de sequera greu i la cartografia experta d’afectacions futures dels 

suredes. 

Comparació entre la vulnerabilitat a un escenari de sequera greu i la cartografia experta d’afectacions futures de les 

pinedes de pi blanc. 
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Comparació entre la vulnerabilitat a un escenari de sequera greu i la cartografia experta d’afectacions futures de les 

pinedes de pi roig. 
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A2. Comparació de la cartografia d’idoneïtat i la cartografia experta. 

Comparació entre la idoneïtat climàtica i la cartografia experta d’afectacions futures dels alzinars. 

Comparació entre la idoneïtat climàtica i la cartografia experta d’afectacions futures de les fagedes. 
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Comparació entre la idoneïtat climàtica i la cartografia experta d’afectacions futures de les rouredes. 

Comparació entre la idoneïtat climàtica i la cartografia experta d’afectacions futures de les suredes. 
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Comparació entre la idoneïtat climàtica i la cartografia experta d’afectacions futures de les pinedes de pi blanc. 

Comparació entre la idoneïtat climàtica i la cartografia experta d’afectacions futures de les pinedes de pi roig. 
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Síntesi dels canvis en els darrers 25 anys dels boscos de la  RB de 

Montseny 
 Els canvis ocorreguts en els darrers 25 anys en els boscos del Montseny segons les dades dels 

tres inventaris forestals nacionals (IFN2, IFN3 i IFN4) són notables.  

 En 25 anys hi ha hagut un augment de més del 25% en àrea basal, i gairebé d’un 50% en volum. 

Totes les espècies han incrementat en volum en menor a major mesura i també en àrea basal 

(excepte a les pinedes de pi blanc que disminueix un 9%).  

 En nombre de peus hi ha hagut reduccions notables en les pinedes de pi blanc, de pinastre, 

sureres i rouredes. En grau d’ocupació només el faig i la surera han augmentat la seva presència, 

ara són una mica més dominants. 

 Per espècies, els canvis són sovint positius i els més notables s’han donat als boscos on el pi 

pinyer és dominant (increment del 57% en àrea basal i 90% en volum), seguides de les pinedes 

de pi roig (50 i 70% respectivament) i els alzinars (33% i 53% respectivament).  

Taula 1. Canvis percentuals entre l’IFN2 i l’IFN3 (11 anys) i entre l’FN2 i l’IFN4 (25 anys) en grau 

d’ocupació en àrea basal, en nombre de peus i en volum amb escorça. 

 

Canvis en ocupació en 
AB (%) Canvis en AB (%) Canvis en Nre peus (ha) Canvis en VAE (%) 

Espècie dominant 
IFN3-IFN2 
11anys 

IFN4-IFN2 
25 anys 

IFN3-IFN2 
11anys 

IFN4-IFN2 
25 anys 

IFN3-IFN2 
11anys 

IFN4-IFN2 
25 anys 

IFN3-IFN2 
11anys 

IFN4-IFN2 
25 anys 

Castanea sativa* -3.17 -1.74 8.77 27.08 2.64 8.21 16.28 37.26 

Fagus sylvatica 5.37 6.28 20.45 27.95 1.23 35.51 27.04 31.98 

Pinus halepensis -9.02 -10.73 12.38 -8.79 0.65 -40.58 19.70 16.32 

Pinus pinaster* -5.93 -5.74 -2.16 3.64 -12.14 -27.33 8.78 26.93 

Pinus pinea 0.82 -26.73 30.96 57.16 29.84 43.46 39.61 90.05 

Pinus sylvestris* -5.96 -14.24 33.87 49.94 15.72 30.51 44.57 70.38 

Quercus ilex 0.16 -0.93 13.54 33.39 1.75 7.60 22.17 52.87 

Quercus suber 16.40 3.52 -23.96 8.34 -43.66 -31.01 -18.67 26.27 

Roure -16.50 -29.77 1.72 13.88 -13.43 -8.11 12.74 27.84 

Total  - - 5.72 27.15 -9.09 5.61 19.72 48.69 

*Incloent Montseny, Guilleries, Montnegre i sud d'Osona       

 

Els alzinars  
 

En 25 anys els alzinars  han passat de valors d’àrea basal de 15 m2/ha (1990) als 21 m2/ha actuals 

(increment del 33%). En volum s’ha passat dels 50 als 84 m3/ha (increment del 56%). El grau 

d’ocupació de l’espècie  i el nombre de peus per hectàrea es mantenen estables. La regeneració és 

elevada de manera que no es preveu un canvi de composició dels alzinars ni a curt ni mig termini.  

El balanç en termes de volum assenyala que els alzinars tenen un taxa d’acumulació actual doble de 

l’anterior període que no s’explica només per la lleugera reducció dels aprofitament i la mortalitat 

sinó també perquè el creixement actual és clarament superior. L’alzinar representa, doncs, un actiu 
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important al massís en el context actual i presenta molt marge de maniobra a partir de la seva gestió 

sostenible.     

L’alzina presenta una idoneïtat intermèdia a gairebé tot el massís (el 60% de la seva superfície). La 

idoneïtat decau amb l’altitud, de manera que els alzinars situats a més alçada al voltant del Pla de 

la Calma i del Matagalls-Turó de Home la idoneïtat es redueix. 

Davant d’una sequera greu el 71% de seva superfície tindrà una vulnerabilitat mitjana i un 27% alta, 

només un 3% de la superfície es mantindrà amb valors de vulnerabilitat baixa. Les zones de 

vulnerabilitat baixa estan situades en cotes altes. Per contra, la cartografia experta assenyala com a 

zones més vulnerables alguns alzinars situats en cotes baixes (a Gualba i als Hostalets de Balenyà). 

També assenyala diverses  zones vulnerables a mitja vessant en zones que el model d’idoneïtat 

també assenyala com de baixa idoneïtat. 

En conclusió. Tot i que el mapa de vulnerabilitat assenyala que davant d’una sequera greu (més  

probable en un escenari futur de canvi climàtic) els efectes en els alzinars poden ser severs, la 

capacitat de rebrotada de l’espècie permet una elevada capacitat de recuperació i per tant és 

previsible que pugui superar aquest tipus d’esdeveniments climàtics fins i tot si són greus. D’acord 

amb el mapa d’experts la vulnerabilitat en alguns casos està molt lligada als incendis del 94, amb 

una gran densitat de peus fet que els fa especialment vulnerables per manca gestió. 
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Idoneïtat climàtica  

 

Vulnerabilitat a la sequera  
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Cartografia experta 

 

Les suredes   
En 25 anys les suredes pràcticament no han variat els valors d’àrea basal 21 m2/ha al 1990) als 22,4 

m2/ha actuals. En volum s’ha passat dels 80 als 97 m3/ha (increment del 26%). El grau d’ocupació de 

l’espècie  tampoc  ha sofert gaires variacions però en canvi el nombre de peus per hectàrea s’ha 

reduït considerablement (31%). Les suredes actualment són menys denses però formades per 

arbres més grossos. No obstant, atès que la regeneració de l’espècie és molt baixa s’entreveu un 

canvi de composició de les suredes si en el futur no hi ha actuacions que l’afavoreixin. 

La sureda mostra també un balanç positiu en termes de volum en aquests 25 anys. Ara bé, atès que 

la contribució en el balanç de les espècies acompanyants és proporcionalment superior, i que tota 

la mortalitat és de suro la tendència natural serà a una substitució gradual del suro per altres 

espècies (arboç i sobretot alzina) si no es fa una gestió que l’afavoreixi.    

La sureda al Montseny presenta valors d’idoneïtat entre intermèdia (56%) i baixa (44%), no hi ha 

zones amb idoneïtat alta per la sureda.  

Contrasta amb el fet que, davant d’una sequera greu gairebé el 100% de superfície tindria valors de 

vulnerabilitat baixa. És destacable que la cartografia experta assenyali una superfície de gairebé 

1000 ha com a vulnerable (un 13,6% de la superfície actual). També s’assenyalen diverses  zones 

vulnerables a mitja vessant en zones que el model de d’idoneïtat també assenyala com de baixa 

idoneïtat. Altres zones que la cartografia experta assenyala coincideixen amb zones on el mapa de 

vulnerabilitat assenyala de major afectació. 
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En conclusió. Amb els canvis ocorreguts en els darrers 25 anys es preveu una substitució natural del 

suro per altres espècies a menys que es duguin a terme actuacions en sentit contrari. Tot  i que no 

hi ha zones d’idoneïtat alta pel suro el mapa de vulnerabilitat no assenyala que davant d’una sequera 

greu (més probable en un escenari futur de canvi climàtic) hi pugui haver efectes significatius sobre 

la sureda. A més, atesa la capacitat de rebrotada de l’espècie, fins i tot de capçada,  no són 

previsibles afectacions importants davant d’esdeveniments climàtics extrems. A curt termini, només 

la competència pels recursos amb altres espècies podria comprometre la supervivència de l’espècie. 

És probable que el canvi climàtic afecti la producció de suro tan en quantitat com en qualitat. 

 

Idoneïtat climàtica  
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Vulnerabilitat a la sequera  
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Cartografia experta 

 
 

Les pinedes de pi blanc 
 

En els primers 11 anys (entre 1990 i 2000) les pinedes de pi blanc van augmentar els valors d’àrea 

basal des de 18 m2/ha als 20 m2/ha. En volum, per aquest mateix període, van passar dels 77 als 92 

m3/ha (increment del 20%). En canvi, el grau d’ocupació de l’espècie es va reduir del 71 al 65%, tot 

i que la densitat total es va mantenir. Aquest fet suposa que ja es va iniciar una substitució dels pins 

per altres espècies. En els darrers 14 anys, del 2001 al 2014, hi ha un canvi de tendència, l’àrea basal 

de les pinedes baixa de 20 a 16 m2/ha i el volum es manté constant. La densitat es redueix de 750 a 

440 peus/ha, però aquesta reducció és atribuïble a altres espècies fent aclarides de les primeres 

classes diamètriques: CD10, CD15 i CD20. Malgrat la reducció de densitat la regeneració de pi blanc 

es manté molt baixa, per tant, la recuperació del pi blanc no s’està produint.  

Per entendre aquesta dinàmica tan diferent entre els primers 11 i  els 14 anys següents cal analitzar 

les dades del balanç i els seus components en termes de volum. Mentre que a la primera part del 

període la major parts dels aprofitaments són de pi blanc, a la segona part del període són 

exclusivament d’altres espècies. Com a resultat, durant el primer període, el balanç és positiu tant 

en termes generals com pel pi blanc en particular, en canvi, durant el segon període, el balanç és 

negatiu en termes generals però positiu per al pi blanc.  
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Pràcticament el 100% de les pinedes de pi blanc mostren valors d’idoneïtat baixa però en canvi 

davant d’una sequera greu totes les pinedes es mantindrien en valors de vulnerabilitat baixa. És 

destacable que la cartografia experta també assenyali que no hi ha pràcticament zones afectades 

actualment  ni es preveu que n’hi pugui haver en el futur. 

En conclusió. Amb els canvis ocorreguts en els darrers 25 anys es preveu una substitució natural del 

pi blanc per altres espècies a menys que es duguin a terme actuacions en sentit contrari. Com a 

espècie pionera té una elevada capacitat per recolonitzar espais oberts conseqüència d’incendis o 

altres pertorbacions. Atesa la seva elevada resistència a la sequera pot convertir-se en una espècie 

clau en escenaris futurs de canvi climàtic.  

 

Idoneïtat climàtica  
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Vulnerabilitat a la sequera 
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Cartografia experta 

 

Les pinedes de pi roig 
 

En 25 anys les pinedes de pi roig han augmentat els valors d’àrea basal 12 m2/ha al 1990 als 20 

m2/ha actuals (increment del 50%). En volum l’increment és del 70% passant dels 56 als 112 m3/ha. 

Ara bé, la reducció de la proporció de l’espècie des del 77% al 67% juntament amb l’augment en 

nombre de peus per hectàrea (+31%) significa que hi ha hagut un augment significatiu d’altres 

espècies. Aquest fet queda reforçat per l’augment de la proporció de peus d’altres espècies en les 

primeres classes diamètriques i la baixa regeneració del pi roig. A la llarga, sense una gestió activa 

de millora de les condicions per al pi roig, aquesta tendència portarà a una substitució gradual de 

l’espècie. 

Les dades, en termes de dinàmica, indiquen  que la contribució del pi roig tant en el balanç com en 

el creixement és baix, del voltant del 50%. D’altra banda, tot i que els aprofitaments es doblen entre 

el primer període i el segon, els aprofitaments de pi roig son gairebé nuls en el segon. 

Pràcticament el 100% de les pinedes de pi roig mostren valors d’idoneïtat intermedis i davant d’una 

sequera greu el 83% de les pinedes mantindrien valors de vulnerabilitat baixa. Aquests resultats 

contrasten amb la cartografia experta que assenyala que el 80% de les pinedes ja estan actualment 

afectades i no es preveu cap millora en el futur. Només les pinedes situades a més altitud i en 

vessants d’obaga podrien mantenir-se en el futur. En aquest cas, aquesta discrepància s’explica en 
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bona mesura pel valor projectiu de la cartografia experta (que es basa en les constatacions més 

recents d’afectació de l’espècie), que no queda reflectit en les dades històriques. 

En conclusió. A pesar de que les cartografies de vulnerabilitat i idoneïtat no assenyalen situacions 

greus, les dades sobre el terreny indiquen afectacions que ja són molt destacables actualment. Les 

dades del inventaris assenyalen que la presència del pi roig al Montseny es va reduint gradualment 

però en canvi tampoc detecta increments de mortalitat associada especialment rellevant en el 

darrer període.  

Idoneïtat climàtica  
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Vulnerabilitat a la sequera  
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Cartografia experta 

 

Les fagedes 
 

En 25 anys les fagedes han augmentat els valors d’àrea basal dels 18 m2/ha al 1990 als 24 m2/ha 

actuals (increment del 28%). En volum l’increment és del 32% passant dels 111 als 156 m3/ha. En 

termes relatius la proporció de l’espècie també ha augmentat del 87% al 93%. En termes de densitat, 

en el darrer període ha augmentat en un 35% degut sobretot a una incorporació de peus molt 

significativa a la primera classe diamétrica. D’acord amb aquestes dades en els darrers 25 anys el 

faig no dóna símptomes de declivi, sinó més aviat al contrari. Tampoc s’entreveu cap substitució per 

altres espècies atesa l’elevada regeneració de l’espècie i l’entrada d’individus a la primera classe 

diamètrica. 

Les dades en termes de dinàmica tampoc indiquen canvis que permetin entreveure una reducció de 

la seva vitalitat, la mortalitat es manté a nivells molt baixos i la taxa de creixement es manté elevada 

i sense canvis apreciables entre períodes. D’altra banda els aprofitaments han estat baixos i en el 

darrer període pràcticament nuls. 

Aquestes dades contrasten amb la cartografia d’idoneïtat pel faig ja que segons aquesta el 97% de 

les fagedes estarien en valors d’idoneïtat baixa. És destacable que aquesta cartografia assenyala  

que les zones més idònies estarien situades a una cota inferior. La cartografia de vulnerabilitat és 

coherent i assenyala que davant d’una sequera greu el 60% de les fagedes tindrien valors de 

vulnerabilitat elevada. Aquests resultats contrasten amb la cartografia experta que indica que 
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només un 15% de les fagedes actuals estaran afectades en el futur i assenyala com a zones més 

afectades les que estan situades a menor cota i en exposició solana. 

En conclusió. A pesar de que les cartografies de vulnerabilitat i idoneïtat assenyalen situacions de 

baixa idoneïtat i afectacions elevades per sequera greu les dades sobre el terreny, de moment, 

indiquen juts el contrari, un bon estat de salut de les fagedes amb valors de creixement que es 

mantenen elevats i amb baixa mortalitat. 

Idoneïtat climàtica  
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Vulnerabilitat a la sequera  

 

Cartografia experta 
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Les rouredes 
En 25 anys les rouredes (sensu lato, Q. humilis. Q. faginea i Q. petraea) són l’única comunitat que 

els valors d’increment tant en àrea basal com en volum no són atribuïbles a l’espècie sinó a la resta 

d’espècies acompanyants. Com a conseqüència la reducció de la proporció de l’espècie ha estat molt 

acusada passant del 71% al 53% actual. A més els valors d’increment global són força modestos, en 

àrea basal es passa de 17 m2/ha al 1990 als 19 m2/ha actuals (increment del 14%) i en volum 

l’increment és del 28% passant dels 80 als 105 m3/ha. La reducció de la presència de roure queda 

palesa amb l’augment de la proporció de peus d’altres espècies en les primeres classes diamètriques 

i la baixa regeneració de roure. A la llarga, si no hi ha una gestió activa a favor del roure portarà a 

una substitució ràpida de l’espècie. 

L’anàlisi en termes dinàmics indica que la contribució del roure tant en el balanç com en creixement 

és de només un terç. En termes generals el balanç segueix sent positiu però s’ha reduït en més d’un 

70% entre els dos períodes d’inventaris i en molt bona part és degut a uns aprofitament elevats 

d’espècies acompanyants. 

El 100% de les rouredes mostren valors d’idoneïtat baixa i de manera coherent, davant d’una 

sequera greu el 73% de les rouredes mantindrien valors de vulnerabilitat intermèdia i un 24% alta. 

La cartografia experta només assenyala les rouredes situades a cotes baixes com a afectades en el 

futur.  

En conclusió. Les rouredes tindran, segons assenyalen totes les fonts de dades, afectacions 

importants en el futur. De totes maneres, els roures tenen capacitat d’avançar la caiguda de les 

fulles davant de sequeres greus i rebrotar de capçada amb vigor i recuperar-se quan les condicions 

milloren. Malgrat tot, les dades dels inventaris assenyalen que la presència dels roures al Montseny 

s’ha reduït i està essent substituït per altres espècies. A curt termini, es podrien dur a terme 

actuacions periòdiques per reduir la competència i per millorar la seva  vitalitat. No obstant, aquest 

tipus d’actuacions no és clar que permetin la seva persistència a llarg termini. 
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Idoneïtat climàtica 

 

Vulnerabilitat a la sequera 
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Cartografia experta 

 

Les castanyedes  
A pesar de les afectacions pel xancre i el roig en els darrers 25 anys, les castanyedes han augmentat 

els valors d’àrea basal dels 17 m2/ha al 1990 als 22 m2/ha actuals (increment del 27%). En volum 

l’increment és del 37% passant dels 90 als 129 m3/ha. En termes relatius la proporció de l’espècie 

s’ha mantingut en valors alts i estables passant del 85% al 83%. En termes de densitat tampoc hi ha 

hagut canvis destacables. Tampoc s’entreveu cap substitució per altres espècies atès que el 50% del 

regenerat és de l’espècie i no hi ha entrada d’individus d’altres espècies a les primeres classes 

diamètriques. 

Les dades en termes de dinàmica indiquen que el balanç en termes de volum va ser negatiu en el 

primer període pel fet que el creixement no va compensar els aprofitaments intensos que hi va 

haver com a conseqüència probable de l’elevada mortalitat per xancre i roig. En canvi en el darrer 

període ja no hi ha aprofitaments i hi ha una clara recuperació, fent que el balanç sigui positiu. 

La cartografia experta no deixa clar si les afectacions per xancre i roig actuals i passades han estat 

conseqüència directa o fruit d’un previ debilitament per sequera. També s’indica que algunes 

afectacions poden ser degudes a una mala gestió.  

En conclusió. Clara recuperació de les castanyedes però en un futur la cartografia experta assenyala 

que davant de sequeres greus un 25% de la superfície de castanyedes es veurà afectada. 
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Cartografia experta 

 

 

 

 

 


