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1. Introducció i objectius 

Els impactes del canvi climàtic sobre els boscos mediterranis tenen incidència en una llarga llista 

de factors del medi interrelacionats entre ells. L’augment del consum d’aigua per una vegetació 

cada vegada més desenvolupada i en un context de temperatures més altes i patrons de 

precipitació modificats respecte a períodes històrics, amb fenòmens meteorològics més 

extrems, fan que els boscos s’enfrontin a sequeres més intenses i llargues i a tempestes més 

fortes. A més a més, les condicions ambientals poden afavorir la disponibilitat de la vegetació 

com a combustible per als incendis forestals i poden ser més favorables també al 

desenvolupament de plagues i malalties de gran afectació. 

El context biogeogràfic del massís del Montseny fa pensar en un impacte més gran quant a la 

restricció hídrica i als incendis i altres pertorbacions d’alta intensitat. Amb un clima suau i humit 

en comparació amb altres zones mediterrànies, al Montseny s’hi desenvolupen moltes 

formacions forestals poc adaptades a la sequera i als incendis forestals (fagedes, avetoses, 

castanyedes i moltes altres espècies frondoses). D’altra banda, i encara considerant les 

formacions forestals presents més adaptades a aquests impactes, com podrien ser els alzinars, 

les suredes o les pinedes de pi blanc, gran part dels boscos actuals han estat desenvolupats, i 

fins i tot originats, amb una alta pressió de l’acció humana. Tanmateix, ara fa unes dècades que 

el maneig dels boscos ha disminuït notablement fins arribar a l’abandonament d’usos 

tradicionals a gran part del massís, tot deixant el rastre en masses forestals amb elevada 

simplicitat d’estructures monoestratificades, denses i monoespecífiques. 

D’altra banda, els valors naturals i la biodiversitat que van motivar la declaració de Reserva de 

la Biosfera es troben sotmesos a una gran pressió per les externalitats demandades per la 

societat, ja siguin indirectes com la regulació hidrològica, el control de l’erosió i la conservació 

de la biodiversitat, o bé de gaudi directe com ara el paisatge i, especialment, l’entorn per a les 

activitats recreatives. 

Paral·lelament als usos i funcions actuals i passats, els efectes dels canvis en les condicions 

climàtiques són també determinats per definir les línies estratègiques de gestió forestal. Segons 

l’estudi dels efectes del canvi climàtic en el Montseny redactat en el marc del projecte LIFE 

Clinomics (Borràs et al., 2016), a la Reserva de la Biosfera del Montseny s’estima un increment 

de la temperatura mitjana anual de 0,7ºC per al decenni actual (2012-2021) i d’1,4ºC per a 

meitat de segle (2031-2050), que seria més notable a l’estiu, a més d’una disminució no 

significativa de les precipitacions del 2,4% per al decenni de 2012-2021 i del 8,3% per al període 

de 2031-2050, especialment a la tardor. Aquests canvis poden dirigir o induir processos dinàmics 

a les formacions forestals actuals que es tradueixin en efectes valorats negativament en el 

context de les demandes de funcions principals de la Reserva de la Biosfera, com ara: 

 Més estrès hídric als boscos, amb un impacte negatiu sobre el creixement i la capacitat 

de regeneració. 

 Densificació dels boscos actuals i forestació de les cotes altes, amb la pèrdua d’hàbitats 

oberts de matollars, prats i pastures. 

 Canvis en la composició específica dels boscos, amb una certa reducció de les espècies 

més temperades (avet i caducifolis de muntanya) i un augment de les espècies més 

xèriques (pins i quercines mediterrànies), amb més intensitat a les cotes baixes. 
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 Densificació i monostratificació del dosser arbori, tot resultant en una simplificació de 

l’estructura forestal. 

 Augment de l’evapotranspiració i reducció dels cabals que porten els cursos d’aigua 

permanents o semipermanents. 

En conseqüència, els riscos reals als quals s’enfronta l’ecosistema de la Reserva són 

principalment: 

 Pèrdua de biodiversitat forestal, tant l’associada als boscos com la dels hàbitats oberts i 

riparis. 

 Increment de la incidència de plagues i malalties per les noves condicions del bosc. 

 Més risc d’incendis forestals d’alta intensitat. 

 Pèrdua de riquesa paisatgística i de qualitat de l’entorn recreatiu. 

La gestió forestal basada en els processos dinàmics i dirigida a augmentar la resiliència i 

resistència dels boscos afavoreix la capacitat d’adaptació al canvi climàtic i fomenta la 

sostenibilitat ambiental i econòmica. La gestió forestal per a l’adaptació al canvi climàtic del bosc 

mediterrani es basa principalment en la reducció de la competència, en l’augment de la 

complexitat (espècies i estructures) i en la reducció de la vulnerabilitat a incendis forestals. Les 

bases de la silvicultura segueixen els processos naturals i l’adaptació a les condicions 

microclimàtiques per tal de fomentar la vitalitat i vigor dels arbres i generar en conseqüència 

estructures heterogènies, multiestratificades i amb diverses espècies presents. La Figura 1 

presenta les principals mesures d’adaptació incorporades a la gestió forestal derivades dels 

principals impactes negatius del canvi climàtic. 

L’objectiu d’aquest treball és avançar en la millora de la gestió forestal dirigida a l’adaptació al 

canvi climàtic amb la definició de models de gestió específics per a les principals formacions de 

la Reserva de la Biosfera del Montseny: alzinars, fagedes, castanyedes, pinedes de pi blanc i 

suredes (Figura 2). La finalitat d’aquests models és augmentar la resistència i la resiliència dels 

boscos front als impactes negatius com a estratègia de reducció de la vulnerabilitat. Així, es 

presenten unes orientacions de gestió enfocades a reduir la competència, promoure 

l’heterogeneïtat estructural i les masses mixtes i millorar la vitalitat i les capacitats intrínseques 

d’adaptació del bosc mitjançant una silvicultura propera a la natura. 
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Figura 1. Mesures de gestió per a l’adaptació al canvi climàtic identificades a partir dels principals impactes detectats 
(Vericat et al., 2012). 
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Figura 2. Formacions forestals més abundants a la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons el Mapa Forestal 
d’Espanya 1:25.000 de 2016. Les formacions inclouen masses pures i mixtes dominades per aquestes espècies. 

 

Els models de gestió presenten, per a cada tipus de bosc (sempre incloent masses pures i masses 

mixtes dominades per l’espècie en qüestió), les línies generals de gestió, els objectius a llarg 

termini i indicadors silvodasomètrics necessaris per definir les actuacions silvícoles més 

acurades a les condicions pròpies de cada rodal, en funció del seu estat de desenvolupament, 

les seves potencialitats i els objectius específics de gestió. També inclouen un conjunt de Bones 

Pràctiques Silvícoles a vetllar durant les fases de planificació i execució de les actuacions 

forestals. 

Per facilitar la comprensió del present document i aprofundir en el coneixement d’una 

silvicultura adaptativa, a continuació es defineixen, de manera breu, alguns conceptes clau en 

la gestió forestal multifuncional: 

 Silvicultura propera a la natura (Close-to nature silviculture). Les accions de gestió es 

basen en aprofitar al màxim les dinàmiques naturals presents i, conseqüentment a 

activar i mantenir actius tots els processos naturals. A la pràctica, són intervencions 

sobre la coberta forestal de baixa intensitat, de caràcter selectiu amb elevada 

freqüència. 

 Sistema de coberta contínua (Continuous cover system). La gestió del bosc es realitza 

sempre assegurant la continuïtat de la presència de coberta que mantingui l’ambient 
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forestal, a escala de paisatge. A la pràctica, és un sistema de gestió que promou 

estructures irregularitzades amb regeneració dispersa sota coberta, sempre tenint en 

compte el temperament de les espècies forestals. 

 Silvicultura d’arbre individual (Single-tree oriented silviculture). Gestió basada en les 

relacions de competència i facilitació entre els individus presents, arbres i arbustos, per 

tal d’aprofitar-les en la promoció del desenvolupament d’aquells arbres considerats de 

valor. 

 Selecció de tanys amb reserva d’arbres (Coppice with standards). Sistema de gestió 

aplicat al bosc de rebrot amb l’objectiu més o menys directe de promocionar peus de 

llavor, tot dirigint la massa cap a un bosc mitjà o alt en la mesura del possible. La 

diversitat genètica intraespecífica esdevé un factor clau en l’adaptació al canvi climàtic. 
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2. Dades de base de l’anàlisi de la vulnerabilitat 

La definició de models de gestió per a l’adaptació al canvi climàtic es basa en tota la informació 

disponible respecte a l’anàlisi de la vulnerabilitat dels sistemes forestals de la Reserva. Per una 

part, hi ha la bibliografia temàtica publicada, centrada total o parcialment al nostre àmbit i, per 

altra part hi ha els treballs previs específics del Life Clinomics, en especial l’informe “Anàlisi dels 

impactes del canvi climàtic als boscos del Montseny” (Pla et al., 2020). 

D’aquest informe es destaquen les següents conclusions sobre l’evolució observada dels últims 

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). 

 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, es determina 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, malgrat la seva elevada 

capacitat de resiliència. 

Paral·lelament a l’estudi de l’evolució a partir de les dades disponibles, l’informe també 

incorpora una avaluació realitzada en sessions de participació experta. La Figura 3 mostra la 

localització de les zones més vulnerables per criteri expert consensuat en reunions 

participatives. Les principals conclusions són: 

 Les superfícies identificades com a vulnerables actuals i futures són en general de 

poques hectàrees, al voltant de 2.000 hectàrees actuals i de 4.500 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 1.120 ha futures (fins a un 6% del total 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 (fins a un 14% actual). 

 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, un 3% actual). 
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 Malgrat 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 increment de fins a 537 ha (14% actual). 

 Les castanyedes, que han estat assenyalades com a molt vulnerables, tenen actualment 

un 18% de superfície afectada (386 ha) i l’increment previst és fins a 25% (573 ha).  

 L’efecte del canvi climàtic sobre la regeneració de determinades espècies de frondoses 

minoritàries és encara incert, donat que actualment es beneficien de la coberta del 

dosser principal.  

 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.  

 És recurrent l’argument de que les àrees més vulnerables se situen en les zones de sòls 

més prims, pedregosos o en zones de fort pendent, exposicions sud o carenes. 

 La poca o nul·la gestió actual s’identifica com a factor determinant de la vulnerabilitat, 

ja sigui de manera directa o indirecta. 

 

Figura 3. Identificació de les zones actualment afectades per impactes del canvi climàtic i de les zones apreciades com 
a vulnerables per part del personal expert participant a les reunions. 

D’altra banda, al marge de la informació generada en el marc del Life Clinomics, es disposa de 

les avaluacions de la vulnerabilitat dels boscos de l’àmbit realitzades recentment amb altres 

projectes: el Mapa de vulnerabilitat dels boscos per efectes de la sequera (VULNEMAP), la 

Cartografia de caracterització de la vulnerabilitat davant del canvi climàtic dels boscos mixtes 

mediterranis subhumits (Life MixForChange) i l’Aplicatiu SIG del grau de vulnerabilitat de les 

suredes al canvi climàtic (Life Suber). 
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L’escenari de sequera moderada del VULNEMAP (Figura 4) identifica en general, una 

vulnerabilitat alta a les fagedes i als alzinars del vessant sud; mitjana a la resta d’alzinars i a les 

castanyedes; i baixa per a les suredes i les pinedes de pi blanc. La vulnerabilitat per menor 

disponibilitat hídrica (augment de la diferència entre l’evapotranspiració potencial i la 

precipitació estimada), combinada dels Lifes MixForChange i Suber (Figura 5), s’estima alta a les 

castanyedes, fagedes i bona part dels alzinars i mitjana a la resta. Per últim, la vulnerabilitat 

actual de l’estructura al foc de capçades (Life MixForChange) a partir de les dades LiDAR de la 

coberta forestal i amb escenaris meteorològic i simuladors del comportament del foc (Figura 6), 

s’identifica com a alta o molt alta als alzinars, les pinedes i les suredes, tot i que en general hi ha 

rodals d’alta o molt alta vulnerabilitat de totes les espècies. 

 

Figura 4. Detall per a la Reserva de la Biosfera del Montseny del Mapa de vulnerabilitat de boscos per efectes de la 
sequera VULNEMAP. 
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Figura 5. Detall per a la Reserva de la Biosfera del Montseny de la Cartografia de vulnerabilitat a la disponibilitat 
hídrica dels Lifes MixForChange i Suber. 
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Figura 6. Detall per a la Reserva de la Biosfera del Montseny de la Catrografia de vulnerabilitat estructural al foc de 
capçades del Life MixForChange. 

 

Queda patent a la informació disponible que la composició específica dels boscos és important 

per a la vulnerabilitat i el grau d’afectació dels impactes del canvi climàtic, per la combinació de 

factors biogeogràfics i de l’ecologia de les espècies. Tanmateix, l’estructura de la vegetació, la 

distribució en l’espai vertical i horitzontal de la biomassa arbòria i arbustiva i la seva quantitat 

total, és un factor de primera rellevància quant a la resposta del bosc a aquests impactes. 

L’estructura forestal és, alhora, modulable a curt i llarg termini per acció de la gestió. Per tant, 

es posa de manifest la necessitat de definir una gestió de referència a escala de rodal i d’arbre 

específicament dirigida a rebaixar la vulnerabilitat i a promocionar la resistència i resiliència als 

impactes en funció de les característiques de les formacions forestals. 
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3. Models de gestió per a l’adaptació al canvi climàtic 

Les Orientacions de Gestió Forestal Sostenible de Catalunya (ORGEST) ofereixen recomanacions 

i models de gestió per als diferents tipus de boscos de Catalunya, tant masses pures com mixtes, 

tenint en compte la qualitat d’estació del rodal (microcondicions), l’ecologia de les diferents 

espècies que composen el rodal i les dinàmiques naturals que s’observen. En les ORGEST es 

descriu tot el cicle de gestió seguint esquemes de bosc regular i irregular, amb les actuacions 

silvícoles a implementar amb l’objectiu preferent de millorar el creixement i la funció productiva 

dels boscos i la prevenció d’incendis, i incorporant una visió naturalística de promoure la 

persistència, diversitat i vitalitat del bosc i la multifuncionalitat dels espais forestals. En el cas 

concret de les masses mixtes s’aposta per una gestió adaptativa i propera a la natura. Així doncs, 

la gestió descrita a les ORGEST, ajustada a la composició específica i a la qualitat d’estació, és un 

marc general adequat per desenvolupar una silvicultura propera a la natura i multifuncional més 

enllà dels objectius productius o de prevenció d’incendis, sempre aprofitant la informació que 

s’ajusta als principis de la silvicultura naturalística. 

Per a la definició de les actuacions silvícoles és necessari tenir establert un objectiu de gestió. 

Aquest objectiu pot estar més o menys definit a llarg termini, una mena d’imatge sobre el bosc 

cap a on es vol avançar, a partir del qual es marquen objectius parcials a més curt termini, els 

que es persegueixen amb les properes intervencions. Per a la silvicultura naturalística, l’objectiu 

pot ser simplement una definició àmplia de les característiques desitjades per a la massa a llarg 

termini, en termes de diversitat d’estructura i espècies presents principalment. A partir d’aquest 

objectiu es defineixen les properes actuacions sobre el bosc tot graduant els factors principals 

actuals cap a estadis més pròxims als establerts com a referència. 

Amb tot plegat, queda patent que l’estructura forestal té un paper rellevant en la gestió per a 

l’adaptació al canvi climàtic de manera íntimament lligada a la composició específica, atès que 

les condicions de competència pels recursos determina el potencial de desenvolupament dels 

individus presents, tot conjugant factors climàtics amb els requeriments i temperaments 

ecològics de les espècies i les seves relacions. 

Per tant, el marc general de gestió per a l’adaptació al canvi climàtic de les formacions forestals 

més vulnerables de la Reserva de la Biosfera del Montseny es basa en definir uns trets generals 

en base a l’estructura actual i unes modulacions específiques segons la composició, sempre 

ajustant-se a les condicions locals de cada rodal. 

3.1.  Bases per a la gestió segons l’estructura forestal 

De manera transversal per a les diferents formacions de l’àmbit, la gestió adaptativa basada en 

els principis de la silvicultura naturalística es centra en iniciar un canvi cap a la complexitat, tot 

generant estructures més heterogènies i diverses. Amb aquesta visió com a objectiu, la gestió a 

aplicar tindrà uns determinats objectius a curt termini en funció de les característiques generals 

de la massa quant a l’estructura forestal. La Taula 1 resumeix els objectius de gestió prioritaris 

per avançar cap a l’objectiu global de generar i mantenir estructures heterogènies i diverses. Les 

estructures homogènies joves representen la situació més allunyada de l’estructura definida 

com la situació més adequada per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la potenciació de la 

resiliència i la resistència als seus impactes, que seria representada per estructures heterogènies 
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desenvolupades (capitalitzades). Alhora, però, són situacions de partida amb un gran marge 

temporal per realitzar actuacions d’adaptació. 

 

Taula 1. Gestió tipus per a cada fase de desenvolupament del bosc necessària per avançar cap a l’heterogeneïtat . 

Característiques 
generals de la massa 

Objectius de gestió prioritaris 

Estructura homogènia 
jove 

Potenciar el creixement lliure dels millors arbres. 

Estructura homogènia 
adulta 

Potenciar la diferenciació natural i fomentar l’inici de la regeneració 
contínua sense patró espacial definit. 

Estructura homogènia 
madura 

Potenciar la regeneració gradual de manera heterogènia, segons les 
oportunitats a microescala. Com a mida de referència per a 
possibles obertures al dosser cal atendre al temperament de les 
espècies presents. 

Estructura heterogènia 
descapitalitzada 

Potenciar l’educació dels millors peus i regular la regeneració 
contínua segons el patró existent al rodal. 

Estructura heterogènia 
capitalitzada 

Regular la regeneració contínua i potenciar el creixement lliure dels 
millors arbres, segons els patrons existents als rodals. 

 

A més a més, a banda de determinar els objectius prioritaris de gestió, cal també tenir en compte 

els principis bàsics sobre els que es fonamenta la silvicultura naturalística, que han de tenir-se 

presents en tot moment i que podrien resumir-se en els següents: 

 Manteniment d’una coberta permanent, renunciant a tallades finals i a tallades arreu. 

 Consideració individualitzada dels arbres i els petit grups segons el seu paper al bosc, 

el seu potencial de futur i el millor moment de recol·lecció. 

 Èmfasis en la producció d’un número menor d’arbres de valor, però de dimensions i 

qualitat majors quant a les funcions principals del bosc. 

 Obtenció de regeneració natural, poda i selecció natural mitjançant una estructura que 

combini l’existència d’arbres de totes les mides i funcions. 

 Heterogeneïtat de l’estructura i composició com a resultat de la gestió individualitzada 

per a la millor adaptació a les microestacions. 

 Reducció al mínim de la intensitat de les actuacions silvícoles, fent-les més detallades i 

de major qualitat, amb la reducció de costos i de l’eficiència econòmica com a principal 

criteri. 

Amb tot, per abordar el canvi cap a un sistema més complex i amb l’objectiu d’activar i mantenir 

els processos clau de regeneració i creixement potencial de determinats arbres, les accions de 

gestió se centren en (a) aclarides selectives que afavoreixen el desenvolupament de determinats 

arbres i (b) la generació d’obertures per a la instal·lació i promoció de nous arbres. 

L’heterogeneïtzació pot ser, a més, un objectiu del procés de canvi, en el cas que es vulgui 

irregularitzar masses regulars o regularitzades, com és el cas d’una gran part dels boscos de la 
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Reserva de la Biosfera del Montseny. Segons Nyland (2003), els reptes que cal afrontar en 

aquesta situació són: 

• Esglaonar la tallada d’arbres grans, arbres amb valor comercial. 

• Establir noves cohorts que equilibrin la presència dels grups funcionals. 

• Mantenir la diversitat d’espècies 

• Mantenir la salut i el vigor dels arbres vells. 

• Mantenir una alta producció de llavor fins que els arbres joves en produeixin. 

• Protegir els arbres de totes les edats de patir ferides durant les actuacions. 

• Regular la competència dels arbres de diferents cohorts. 

Per aconseguir la conversió, es poden prendre com a referència les dues estratègies (tallades 

parcials uniformes o per bosquets) que sintetitza Nyland (2003) i que es presenten en la figura 

següent (Figura 7), segons sigui recomanable pel temperament de les espècies presents i les 

condicions locals de cada rodal. És important també prendre consciència que en una gestió 

naturalística cal tenir persistència i mantenir una periodicitat d’actuació curta. 
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Figura 7. Estratègies d’irregularització amb tallades parcials uniformes (esquerra) o per bosquets (dreta), segons 
Nyland (2003). 

En conclusió, la gestió que es planteja com de referència per a les masses forestals més 

vulnerables al canvi climàtic va un pas més enllà de la gestió duta a terme fins ara en la Reserva 

de la Biosfera del Montseny, on la silvicultura ha passat de centrar-se en l’explotació de recursos 

a abastir les diferents funcions que la societat demanda dels boscos, com es reflexa en la Figura 

8.  
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Figura 8. Evolució dels diferents sistemes de gestió forestal en comparació amb la situació natural dels boscos, on la 
silvicultura naturalística es presenta com la situació més complexa i més propera a la natura. Adaptada de Gamborg 
i Larsen (2003) 

 

3.2. Alzinar 

La gestió dels alzinars i les masses mixtes dominades per l’alzina té per objectiu l’adaptació al 

canvi climàtic mitjançant la reducció de la competència i la millor conformació dels peus, que 

s’aconsegueix amb una reducció de la densitat intrasoques. L’escenari a llarg termini serien 

masses amb individus amb més reserves i recursos disponibles, per generar i mantenir alzinars 

amb estructures irregulars multiestratificades, amb una tendència a la capitalització, on diverses 

espècies de planifolis es desenvolupin amb l’estrat d’alzines i on la proporció de peus de llavor 

sigui alta. 

L’estructura objectiu a mig termini correspon a un bosc mig irregular mixt, on l’alzina és 

dominant amb una estructura irregular capitalitzada heterogènia per claps. Les espècies 

secundàries o acompanyants es desenvolupen principalment com a peus de llavor, algunes per 

claps i altres per individus aïllats que poden arribar a l’estrat dominant o quedar-se en el subvol, 

segons el temperament. 

Al Montseny, les formacions forestals dominades per l’alzina són les més abundants, essent 

l’alzinar muntanyenc la formació que més representació té en la Reserva. En les masses mixtes, 

es barreja amb la sureda, el pi pinyer, roures, castanyer, pi blanc, altres pins, arboç, faig i altres 

espècies. A més a més, com s’ha esmentat anteriorment, l’alzina és l’espècie que presenta més 

vitalitat i regeneració en el context actual i, per tant, la que més s’està adaptant a les condicions 

de canvi climàtic. 

Tipus de tractaments silvícoles 

Els tractaments per aconseguir aquesta estructura heterogènia vertical i horitzontal i per 

mantenir-la són les tallades de selecció i la reservació (assimilable a un coppice with standards), 

sempre integrant criteris de silvicultura d’arbre individual (single-tree oriented silviculture) per 
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assegurar el desenvolupament de determinats peus d’espècies de frondoses acompanyants. En 

conjunt, la gestió respon als conceptes de “continuous cover system” i “close‐to nature 

silviculture”. 

Les tallades de selecció (o aclarides selectives) eliminen els competidors de capçada per afavorir 

el desenvolupament de les capçades dels arbres que es mantenen i, alhora, aconsegueixen 

mantenir els peus que fan d’acompanyament lateral i actuen com a estrat de servei al protegir 

el tronc de la insolació directa i, en conseqüència, de l’aparició de brots epicòrmics. D’aquesta 

manera, s’aconsegueix augmentar la complexitat del bosc i la seva capacitat d’adaptació al canvi 

climàtic i s’afavoreix la biodiversitat, ja que es promociona l’heterogeneïtat, es concentra el 

creixement en un nombre menors d’arbres i es redueix l’estrès hídric. 

Els models ORGEST que defineixen estructures regularitzades de torn llarg poden servir com a 

base general de gestió, sempre integrant els criteris exposats en aquest apartat. En concret, es 

tracta dels models Qii03, Qii06 i Qii07, segons la qualitat d’estació alta, mitjana i baixa. Tot i que 

l’objectiu és aconseguir estructures heterogènies, més o menys irregularitzades, no es fixen de 

referència els models de gestió basats en estructures irregulars per no atorgar una rellevància 

destacada a cap distribució de peus per mida predefinida i, sobre tot, per no haver de fixar cap 

diàmetre màxim. Per a l’objectiu determinat és millor marc de gestió el règim d’aclarides dels 

models seleccionats, sempre que siguin de caràcter selectiu. De fet, la informació rellevant dels 

models de referència és la determinada per al moment i el pes d’intervenció a les fases adultes, 

sempre sense arribar a les fases de regeneració. 

En tot cas, sempre cal contemplar tractaments d’adaptació per a les primeres actuacions, donat 

que la massa actualment no sol presentar les característiques exactes definides als models de 

gestió de referència. 

Les actuacions sobre el dosser arbori poden anar acompanyades d’estassades selectives amb 

l’objectiu de reduir la competència pels recursos, especialment l’hídric, d’ajudar en els processos 

de regeneració i de reduir el combustible de superfície i d’escala per a la prevenció d’incendis.  

Els alzinars de la Reserva de la Biosfera del Montseny es diferencien, segons el seu origen i la 

seva estructura, en tres tipologies diferents des del punt de vista de la gestió. 

Alzinars de rebrot d’alta densitat, amb una estructura regularitzada conformada per mates: 

 Són alzinars que han estat aprofitats intensament per a l’obtenció de llenyes fins als 

anys 60 del segle passat, i que han estat posteriorment abandonats. Actualment, formen 

masses de rebrot molt denses que tenen una resistència baixa al canvi climàtic.  

 La gestió ha de dur a terme una regulació de la competència intrasoca i interespecífica, 

fomentant la monopòdia, els peus de llavors i les altres espècies. 

Alzinars regularitzats capitalitzats amb certa monopòdia ja present: 

 Són alzinars que, degut a que han patit aprofitaments forestals menys intensos o han 

estat sotmesos a una posterior gestió forestal sostenible, tenen certa monopòdia i estan 

capitalitzats. Actualment són més resistents als efectes de la sequera per les reserves 

disponibles, però l’augment de competència els farà progressivament més sensibles. 
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 La gestió se centra en una regulació de la competència interespecífica per aconseguir 

una estructura més heterogènia, tot fomentant els peus de llavor de diferents mides i 

altres espècies. 

Alzinars irregularitzats capitalitzats, amb més o menys intensitat de gestió passada: 

 Els alzinars irregulartizats tenen el seu origen en masses regulars joves o de mitjana edat 

que han rebut, a part d’algun tractament de millora, tallades de selecció per incorporar 

noves cohorts. Aquestes masses tenen tangència vertical de capçades, diverses classes 

d’edat ben representades i estratificació vertical, tot i que no hi ha un estrat clarament 

dominant. 

 En aquest cas, la gestió s’assimila a la de les masses irregulars, i es basa en una regulació 

de competència mantenint l’estructura heterogènia i fomentant les altres espècies. 

Indicadors per a les actuacions 

L’AB s’ha de mantenir orientativament entre 25 i 35 m2/ha, sobretot en el cas de tractar-se de 

rodals on es compatibilitzi la producció de llenyes. Pel que fa a l’AB màxima a extreure en cada 

intervenció, aquesta oscil·la entre el 20 i el 30%, segons les característiques estructurals del 

bosc, i tenint en compte que una obertura massa forta pot provocar un fort rebrot de l’alzina, 

causant l’efecte contrari al desitjat. 

La regulació de la competència s’avalua en primer lloc a nivell de soca quan la massa es conforma 

per mates de diversos peus, seleccionant els peus millor conformats. Això es realitza fins que es 

generalitzi una certa monopòdia a la massa, mitjançant les actuacions successives, de manera 

que els criteris de regulació se segueixen focalitzant en la soca i no en la massa. 

Durant les actuacions, els peus de llavor i les altres espècies es valoren individualment com a 

elements a mantenir i afavorir a la massa, per sobre de la conformació de l’estructura forestal. 

Pel que fa a la competència, aquesta és té en compte a nivell de capçades, segons la 

disponibilitat del recurs lumínic. 

De manera general, es descarta arribar a les fases de tallades de regeneració a escala de rodal. 

A llarg termini s’aposta per una coberta contínua, no fixar torns i renovar la massa, si s’escau, 

per bosquets i a petita escala, per aconseguir certa heterogeneïtat, de manera que s’aplica una 

gestió adaptativa en funció de l’evolució de l’estructura.  

Bones pràctiques associades als alzinars 

Per tal que la gestió es dugui a terme d’una manera precisa i rigorosa, és necessari que es faci 

un marcatge de les actuacions, seguint un criteri de selecció positiva estricte, respectant els 

millors peus durant la regulació de la competència i mantenint els elements estructurals 

rellevants i els arbres vius portadors de microhàbitats.  

La fusta morta és un altre element a mantenir, per la qual cosa no s’ha de tallar ni arrossegar 

cap arbre mort, per evitar-ne l’alteració, i s’han de respectar els peus morts en peu. Així mateix, 

els individus o claps d’altres espècies, en les que s’inclouen els pins, s’han de mantenir i afavorir 

per augmentar l’heterogeneïtat de la massa i la seva resiliència enfront al canvi climàtic. 
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L’època de les tallades es restringeix als mesos de tardor i hivern, quan els arbres es trobin en 

sabia parada, per evitar danys. A més, així s’evita l’època crítica de reproducció de la majoria 

d’espècies de fauna.  

Finalment, les estassades selectives han de mantenir alguns tanys a les mates d’arboç, bruc i 

boix i respectar les espècies productores de fruit, les espècies poc representades, les de 

creixement lent i les de temperament més ombrívol. 

3.3. Fageda 

L’objectiu que persegueix la gestió de les fagedes a llarg termini és aconseguir una estructura 

heterogènia per bosquets, amb presència d’altres espècies, mitjançant petites obertures de 

l’estrat arbori que imitin la dinàmica de pertorbacions naturals freqüents i de baixa magnitud. 

Així, es genera una estructura més diversa tant horitzontalment com vertical i s’augmenta la 

capacitat d’adaptació al canvi climàtic.  

La majoria de les fagedes del Montseny formen masses pures molt tancades, on la presència 

d’altres espècies és escassa o nul·la. Pel que fa a les formacions mixtes, el faig es barreja 

principalment amb l’alzina, el castanyer i l’avet, formant boscos que solen estar en procés de 

densificació degut a l’augment en la cobertura de faig, que ha recolonitzat les zones on els 

aprofitaments intensos han disminuït o cessat. Per tant, la gestió queda subjecta al tipus de 

composició existent, i es fa necessari un període d’adaptació a mig termini quan les 

característiques de la massa distin de les perseguides en els models de gestió de referència. 

La barreja del faig amb altres espècies és beneficiosa pel faig en estacions amb condicions 

climàtiques severes en el límit de la seva distribució altitudinal i en zones on el faig s’està 

expandint, ja que la mixtura pot protegir-lo de les gelades primaverals (Pretzsch et al., 2020), 

que són, juntament amb l’augment de la densitat, el principal factor limitant en el creixement 

del faig (Rubio-Cuadrado et al., 2020). A més, en altituds elevades, per sobre dels 1.300 m segons 

Pretzsch et al. (2020) i en cotes baixes <800 m segons Bosela et al. (2015), el creixement del faig 

és superior en masses mixtes que en masses pures, per efectes de la facilitació entre espècies.  

En el cas de les masses mixtes de faig amb castanyer, la gestió anirà encaminada a avançar cap 

a una massa pura de faig, ja que aquestes espècies tenen un caràcter de competència 

interespecífica i, per tant, no és aconsellable la mixtura, especialment si es preveu que augmenti 

l’estrès hídric pel canvi climàtic. 

Tipus de tractaments silvícoles 

Les intervencions més adequades per aconseguir una estructura heterogènia per bosquets són 

les aclarides selectives amb selecció d’arbres de futur on, a més de seleccionar els arbres millor 

conformats de faig, s’han de mantenir i fomentar de manera estricta totes les altres espècies 

presents.  

Els models ORGEST que defineixen estructures irregularitzades poden servir com a base general 

de gestió, així com els models basats en aclarides selectives mixtes, sempre integrant els criteris 

exposats en aquest apartat. En concret, es tracta del model Fs01 per a qualitat alta (també 

aplicable en estacions més limitants) i dels models Fs02, Fs04 i Fs06, segons la qualitat d’estació 
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alta, mitjana i baixa, respectivament. La definició d’una determinada distribució de peus per 

mides es desdibuixa en favor d’una heterogeneïtat sense patró espacial. Es pretén la 

coexistència d’arbres o grups d’arbres de diferents estadis de desenvolupament amb obertures 

per a la instal·lació de nou regenerat que poden seguir els preceptes dels models d’estructura 

irregular. El moment i el pes de tallada per a les fases adultes del model Fs01 i el pes i rotació de 

les tallades de selecciódels models Fs02, Fs04 i Fs06 és també una informació rellevant, sempre 

per a actuacions selectives i sense arribar a les fases de regeneració. 

En tot cas, sempre cal contemplar tractaments d’adaptació per a les primeres actuacions, donat 

que la massa actualment no sol presentar les característiques exactes definides als models de 

gestió de referència. 

En el cas de les masses mixtes amb avet, cal tenir en comte que el faig és millor competidor que 

l’avet (Bosela et al., 2015) i, per tant, els peus d’avet s’han d’afavorir especialment per mantenir 

la mixtura a llarg termini en aquelles zones on la seva presència és baixa. 

En quant a les masses mixtes amb castanyer, i per tal d’avançar en la dominància del faig, 

l’aclarida selectiva s’ha d’acompanyar d’una aclarida baixa en rodals amb qualitat d’estació alta. 

En rodals amb qualitat d’estació mitja o baixa, l’actuació principal ha de ser una aclarida baixa, 

respectant sempre les altres espècies presents. 

Idealment, l’obertura de bosquets ha de dur-se a terme on la intervenció sigui més viable 

econòmicament i allà on ja hi hagi regenerat viable de faig a l’espera (Madnse i Hahn, 2008). 

En general les fagedes del Montseny provenen de tallades arreu realitzades per a l’obtenció de 

llenyes fins a mitjans del segle XX. Es poden diferenciar dues tipologies des del punt de vista de 

la gestió segons la seva qualitat d’estació. 

Fagedes en estacions de bona qualitat: 

 En qualitats d’estació favorables, el faig genera masses denses que es distribueixen per 

bosquets regularitzats, amb escassa presència d’altres espècies tant en l’estrat arbori 

com en l’arbustiu.  

 A nivell ecològic, les àrees amb aquesta qualitat d’estació es caracteritzen per tenir una 

pluviometria mitjana anual superior als 1.000 mm i estival superior als 250 mm, sense 

pedregades freqüents a l’estiu, preferentment a fons de vall o parts mitges i baixes de 

vessant, amb sòls amb una profunditat arrelable superior als 90 cm, pedregositat baixa 

o moderada i amb orientacions preferents d’obaga. En el cas de la Serralada Prelitoral, 

aquestes zones es situen per sobre dels 800 m. 

 La gestió es pot centrar més en el col·lectiu d’arbres considerats de valor, sempre 

regulant la competència general de la massa i afavorint al màxim les altres espècies. 

Fagedes en estacions de qualitat limitant: 

 Quan les qualitats d’estació no són adequades, les masses dominades pel faig tenen 

menys densitat i formen una estructura heterogènia, amb presència d’altres espècies 

en els diferents estrats. 

 Les característiques ecològiques d’aquestes localitzacions es corresponen amb 

precipitacions mitjanes anuals inferiors als 900 mm i estivals inferiors als 200 mm, sòls 

amb una profunditat arrelable inferior als 60 cm i amb abundants afloraments rocosos, 
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pedregositat elevada i signes d’erosió o alt percentatge de calç activa, exposicions de 

solana i posicions fisiogràfiques de pendent elevat. 

 La gestió es pot centrar més en definir estructures irregularitzades per bosquets petits 

per tal de fomentar les espècies presents en funció de les condicions a microescala. 

Indicadors per a les actuacions 

Es proposen actuacions quan la massa arriba als 30 m2/ha d’AB total, i l’AB a extraure no ha de 

superar el 25-30% de l’AB inicial. En el cas de tallades de selecció en estructures irregularitzades, 

els bosquets que es formen han de tenir una mida orientativa d’uns 400 – 1.200 m2 distribuïts 

sobre el terreny, i han d’afavorir unes classes d’edat o unes altres en funció dels arbres vitals 

dominants en el clap. En el cas d’aclarides selectives, combinades o no amb aclarides baixes a 

les zones sense influència dels arbres de valor, es recomana una primera selecció amb un màxim 

de 350 peus/ha d’arbres de valor i sempre amb el llindar d’un terç de la densitat. En les següents 

aclarides selectives es recomana mantenir els arbres seleccionats prèviament i només actuar 

sobre aquests en cas de competència directa. 

Els criteris de selecció han de tenir en compte el potencial productiu i ecològic dels individus, de 

manera que se seleccionaran els arbres millor conformats i els que tinguin unes característiques 

beneficioses des del punt de vista de la biodiversitat. En aquests sentit, els arbres portadors de 

microhàbitats s’han de respectar. Els arbres a extreure se seleccionaran segons la competència 

que generin a nivell de capçades (competència per la llum) sobre els arbres de futur, i 

s’eliminaran un o dos competidors segons la situació individual i de l’entorn més immediat. 

En el cas de la interacció faig-avet, seran les condicions particulars de la microestació les que 

determinaran l’actuació concreta, però serà sempre en favor de l’avet. 

Bones pràctiques associades a les fagedes 

És recomanable realitzar el marcatge de les actuacions quan els arbres no tenen fulla, però cal 

remarcar la importància de que la identificació de cada espècie sigui acurada, sobretot en 

masses mixtes amb altres planifolis. En aquests casos, i per tal de facilitar la identificació de les 

espècies i la selecció dels arbres de valor, es pot utilitzar el “Protocol de classificació visual de la 

qualitat de la fusta en peu de planifolis d’alt valor” de Coello et al. (2020), que en el seu Annex 

3 inclou una eina per a la identificació d’espècies. En tot cas, la presència de microhàbitats ha 

de ser valorat com a criteri de primera importància. 

Durant l’execució de les actuacions es recomana la remoció de la fullaraca en rodals amb 

diversitat interespecífica i tenir especial vigilància amb els seminals d’altres espècies. A més, és 

important que es mantinguin de manera estricta totes les espècies presents al bosc, incloses les 

de matoll si són productores de fruit. 

La fusta morta en peu i en terra s’ha de mantenir, ja que és un element clau per a la biodiversitat 

forestal en general, i per les espècies saproxíliques en particular. En cas que l’estructura ho 

permeti, i si es considera necessari, la quantitat de fusta morta es pot incrementar activament 

durant les actuacions de regulació de la competència. 
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3.4. Sureda 

Els models de gestió de la sureda tenen l’objectiu a llarg termini de formar suredes menys denses 

que les actuals, amb barreja de mides per bosquets i amb regeneració contínua. D’aquesta 

manera, s’aconsegueix millorar la vitalitat de la massa, reduir la quantitat de biomassa 

acumulada, que ha augmentat paral·lelament a la reducció dels aprofitaments de suro, i 

assegurar una constància en la disponibilitat del recurs surer. 

En el cas de suredes que no s’aprofitin per a l’obtenció de suro, les mesures aniran encaminades 

a fomentar la diversitat d’espècies, tant en l’estrat arbori com en l’arbustiu, i d’estructures, 

assegurant la presència de diferents classes d’edats i estrats de vegetació. 

Al massís del Montseny, les suredes formen generalment masses pures o masses mixtes amb 

planifolis, i en menor grau masses mixtes amb pi pinyer o pi pinastre. La localització d’aquests 

boscos se situa al voltant del 600 m d’altitud i en substrats granítics. Arrel del projecte Life Suber, 

al 2018 es va publicar una Guia de recomanacions i mesures d’adaptació al canvi climàtic en la 

gestió de Quercus suber  (Mundet et al., 2018) centrada en les suredes de Catalunya, i on 

s’incloïa de manera específica les suredes del Montseny-Guilleries. 

Segons aquestes recomanacions, els criteris de gestió per augmentar la capacitat d’adaptació de 

les suredes es basen en (a) millorar la vitalitat de l’arbrat, a través de la reducció de la 

competència i amb l’objectiu d’augmentar la disponibilitat hídrica i l’eficiència en l’ús de l’aigua 

de cada arbre individual, (b) fomentar l’heterogeneïtat, tant d’espècies com fenotípica i 

estructural, amb especial atenció a la regeneració, i (c) millorar la qualitat de l’hàbitat i 

augmentar la biodiversitat, posant especial atenció en el manteniment d’arbres de grans 

dimensions i portadors de microhàbitats, de fusta morta gran en peu i en terra i d’altres 

elements d’interès per a la fauna. Per tant, una bona gestió d’aquestes masses haurà d’anar en 

concordança amb aquests criteris. 

Tipus de tractaments silvícoles 

L’estructura desitjada de barreja de mides per bosquets amb baixa densitat i regeneració 

contínua s’aconsegueix a partir d’aclarides selectives per claps, amb criteris de producció de 

suro si es fan aprofitaments o de diversitat si no se’n fan. En tot cas, sempre es faran amb criteris 

positius i d’heterogeneïtat per millorar la vitalitat dels arbres i la persistència i estabilitat de la 

massa, adequant l’estructura a la qualitat d’estació i garantint la presència d’individus joves, tal 

i com recomana Mundet et al. (2018).  

El torn de lleva en les masses pures és de 12 – 14 anys en totes les qualitats d’estacions, i cal que 

aquest cicle es mantingui. La gestió del matollar es du a terme a través d’estassades 

selectives i té un paper substancial en l’adaptació d’aquests boscos al canvi climàtic. Si bé, com 

es recomana en la guia citada anteriorment,  mantenir un cert grau de matoll pot augmentar el 

creixement del rodal, al reduir la pèrdua d’aigua per insolació directa, i protegir a la regeneració 

de possibles predadors, cal evitar que aquest es desenvolupi en excés, ja que això impediria la 

germinació i, en aquells rodals on hi ha aprofitament de suro, en dificultaria l’extracció. En 

aquest sentit, si les estassades selectives es combinen amb una gestió del grau d’obertura de les 

capçades, el matoll es pot limitar sota control, mantenint la massa relativament tancada, i 
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deixant que el matollar es desenvolupi en clapes on no hi hagi surera per tal de conservar un 

cert nivell d’ombreig  al sòl. 

Els models ORGEST en general poden servir com a base de gestió, sempre integrant els criteris 

exposats en aquest apartat. En tot cas, semblen més adequats per a l’objectiu global d’adaptació 

al canvi climàtic aquells models anomenats “d’alta densitat”, amb estructures irregularitzades, 

que serien el Qs01, Qs04 i Qs07, segons la qualitat d’estació alta, mitjana i baixa, respectivament. 

La determinació d’una distribució de peus per mida es desdibuixa en favor d’una heterogeneïtat 

sense patró espacial. Es pretén la coexistència d’arbres o grups d’arbres de diferents estadis de 

desenvolupament amb obertures per a la instal·lació de nou regenerat que poden seguir els 

preceptes dels models d’estructura irregular. Tanmateix, les AB marcades als models com a 

referència per al moment i el pes d’intervenció han de ser modificades a l’alça segons explica 

Mundet et al., 2018. 

En tot cas, sempre cal contemplar tractaments d’adaptació per a les primeres actuacions, donat 

que la massa actualment no sol presentar les característiques exactes definides als models de 

gestió de referència. 

Les suredes del Montseny provenen de la gestió per a la producció de suro i, fins i tot, algunes 

han estat plantades amb aquesta finalitat. Es poden distingir tres tipologies des del punt de vista 

de la gestió segons la qualitat d’estació i la funció productiva. 

Suredes amb bona qualitat d’estació i producció de suro: 

 Quan les suredes es troben en qualitats d’estació favorables per a l’obtenció de suro i 

se’n fa un aprofitament, la gestió es fa per bosquets i va encaminada a mantenir la 

producció, alhora que busca aconseguir una regeneració agrupada i regular la 

competència d’altres espècies per il·luminació i per arrels, en aquest cas sobretot dels 

pins. 

Suredes amb qualitat d’estació limitant i producció de suro: 

 En les suredes aprofitades en qualitats d’estació baixa, es manté la producció dels peus 

bons i, a més, es busca la regeneració i es fomenta una estructura més heterogènia, 

juntament amb la diversitat d’altres espècies. 

Suredes sense producció de suro, en diverses situacions ecològiques: 

A les suredes on no es realitza un aprofitament de suro, la gestió se centra en augmentar la 

diversitat estructural i biològica, per tal que la massa tingui més resistència i resiliència a les 

pertorbacions i al del canvi climàtic a través de l’heterogeneïtat. 

Indicadors per a les actuacions 

En masses productives amb qualitat d’estació mitjana o alta, les actuacions es realitzen quan la 

massa supera el llindar de 25 m2/ha, que es correspondria amb una cobertura del 80-90%. En 

qualitats d’estació baixes, es recomana mantenir l’AB al voltant dels 20 m2/ha.  

Les aclarides han de mantenir una cobertura arbòria d’entre el 70-75% i s’aconsella que siguin 

suaus, amb una extracció al voltant del 15-20% de l’AB inicial, fins a uns mínims de 17-20 m2/ha.  
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En els rodals amb aprofitament de suro, és convenient que les actuacions es realitzin els anys 

immediatament posteriors a la a lleva, de manera orientativa, els 3 anys següents, i s’eviti actuar 

l’any anterior o el mateix any de la pela. 

En les estassades selectives, el matoll es deixa entre el 30-40%. En aquells rodals on hi ha 

aprofitament de suro, l’estassada es realitza entre dos anys abans i la tardor-hivern abans de la 

lleva, i es pot repetir al cap de 6-7 anys després de la lleva. 

Bones pràctiques associades a les suredes 

En les tallades de selecció  s’han de deixar les espècies i individus d’interès i mantenir els arbres 

portadors de microhàbitats, sobretots els associats als suros vells, a més d’altres elements 

importants per la fauna.  

Durant les tallades al dosser arbori, cal prestar atenció a les relacions de competència i facilitació 

entre les espècies presents, atès que l’alzina surera és una de les espècies mediterrànies més 

sensibles a la presència d’altres espècies a nivell d’arrels. 

La fusta morta gran (CD ≥25) en peu i en terra també s’ha de mantenir, i es pot valorar la 

necessitat d’incrementar-la amb les coníferes presents en el moment de l’actuació. 

En les estassades selectives es respecten alguns tanys de les soques de bruc, arboç, marfull i 

llentiscle. 

3.5. Pineda de pi blanc 

Per assegurar una millor adaptació al canvi climàtic de les pinedes de pi blanc es pretén generar, 

a llarg termini, una massa mixta amb planifolis, que poden arribar a ser, fins i tot, dominants. 

Per aconseguir-ho, la microestació juga un paper important en la barreja, de manera que es 

conforma una heterogeneïtat per bosquets, tenint en compte, a més, que cal evitar una 

estructura de vol-subvol, sempre que sigui possible, per reduir la vulnerabilitat al foc de 

capçades. 

Quan el canvi en la dominància del pi blanc s’estigui produint de manera natural, es tractarà 

d’accelerar aquest procés. En canvi, si el que es pretén es produir-lo a través de la gestió, les 

actuacions reproduiran pertorbacions que frenin o reverteixin les tendències de canvi, 

generalment imitant els processos naturals de petites alteracions. En aquest cas, cal valorar la 

rendibilitat de l’actuació a llarg termini. 

Les pinedes de pi blanc del massís del Montseny ocupen generalment les parts més baixes i 

exposades al sol, i solen presentar un sotabosc dens, divers i abundant. 

Tipus de tractaments silvícoles 

Les actuacions més adients per aconseguir la massa mixta desitjada són les aclarides selectives 

per al foment dels millors peus de totes les espècies presents. En el cas de les quercines, pot ser 

necessari fins i tot realitzar una selecció de tanys. La promoció dels planifolis ha de fer-se per 

bosquets, alliberant els claps de frondoses que ja estiguin instal·lades.  
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Per afavorir que els claps de quercines passin al dosser dominant, inicialment es desenvoluparan 

com a subvol, amb l’augment associat del combustible d’escala que això comporta i, per tant, 

de la vulnerabilitat al foc de capçades. Mentre aquests claps de subvol siguin presents (alçada 

de capçades < 4,5 m), i abans que passin al dosser dominant (alçada de capçades > 6 m), la 

coberta de pins s’ha de mantenir >70%.  

El recobriment del matollar es mantindrà <40% mitjançant estassades selectives, i amb una 

alçada sempre inferior al 1,3 m per reduir la continuïtat vertical del combustible. A més, cal que 

les actuacions duguin a terme una regulació de la competència interespecífica i entre estrats, 

per tal de disminuir l’estrès hídric dels peus restants i augmentar la resistència al canvi climàtic. 

Els models ORGEST que promouen masses amb torn llarg poden servir com a base general de 

gestió, sempre integrant els criteris exposats en aquest apartat. En concret, es tracta dels models 

Ph01 i Ph06 per a les qualitats d’estació alta i mitjana, aplicables en general a les pinedes del 

Montseny sempre incorporant el caràcter selectiu de les aclarides. Subsidiàriament, els models 

Ph04, Ph07 i Ph08 són també aplicables en la mesura que promouen torns llargs, però els 

indicadors basats únicament en la vulnerabilitat de l’estructura poden no ser adequats per a 

l’objectiu general de gestió atès que es tradueix en actuacions molt separades temporalment. 

En tot cas, la informació rellevant dels models de referència és la determinada per al moment i 

el pes d’intervenció a les fases adultes, sempre sense arribar a les fases de regeneració. Per 

últim, basant-se en el temperament del pi blanc, cal regular correctament les obertures per a la 

instal·lació de nou regenerat tenint en compte la presència d’altres espècies i la intencionalitat 

més o menys decidida per afavorir-les davant de la conífera heliòfila. 

En tot cas, sempre cal contemplar tractaments d’adaptació per a les primeres actuacions, donat 

que la massa actualment no sol presentar les característiques exactes definides als models de 

gestió de referència. 

En funció de l’origen de la massa i del grau de presència d’altres espècies, es poden distingir tres 

tipologies de pinedes des del punt de vista de la gestió. 

Pinedes regularitzades més o menys denses i joves: 

 Donat el caràcter heliòfil del pi blanc i la seva capacitat de recolonització, sol regenerar 

bé després d’incendi i tendeix a recolonitzar terrenys on l’agricultura ha estat 

abandonada, generant estructures regularitzades i bastant denses.  

 En aquestes masses és convenient aplicar-hi una gestió que promogui l’heterogeneïtat 

i fomenti les altres espècies per bosquets, per tal de crear estructures més diverses, que 

tinguin una major resistència al canvi climàtic i una major capacitat d’acollida de la 

biodiversitat. A més a més, aquestes actuacions acceleren també l’avenç del bosc cap a 

etapes més madures del cicle silvogenètic, de manera que s’augmenta la resiliència de 

la massa.  

Pinedes adultes capitalitzades: 

 Les masses de pi blanc que estiguin capitalitzades estan preparades per a fomentar-ne 

la regeneració per claps, evitant així un estancament en el creixement del bosc i 

assegurant-ne la persistència. Es fomentaran també les altres espècies, especialment els 



 

Gestió de referència per a les masses forestals més vulnerables al canvi climàtic a la RB del Montseny 27 

planifolis, per aconseguir una massa mixta que sigui més resistent al canvi climàtic i als 

seus riscos associats, com ara les plagues i la sequera. 

Pinedes heterogènies poc capitalitzades: 

 A les masses de pi blanc adultes i descapitalitzades, es fa difícil adaptar l’estructura a la 

dels models de referència i es recomana iniciar-ne la regeneració i promocionar i regular 

la instal·lació de la que ja existeixi. Es fomentaran també els millors peus de diverses 

mides i espècies per aconseguir una diversitat estructural i biològica, tot garantint 

l’estabilitat dels arbres mare. 

Indicadors per a les actuacions 

Les obertures fortes a la llum afavoreixen al pi blanc, mentre que les obertures petites beneficien 

l’evolució de les frondoses i dificulten la regeneració del pi.  En cas que l’objectiu sigui 

precisament aconseguir la regeneració, les obertures han d’assegurar l’estabilitat de la massa i, 

per tant, no es pot extreure més del 50% de l’AB. 

Per tal d’augmentar la proporció d’altres espècies i avançar cap a una massa mixta (o mantenir-

la, en el cas que aquesta ja existeixi), el pi blanc ha de mantenir entre el 50 i el 80% de l’AB i 

l’altra espècie, o el conjunt de les frondoses que acompanyen el pi blanc, ha de tenir entre el 20 

i el 50% de l’AB.  Si es promociona l’espècie, o el conjunt d’espècies, acompanyant/s fins que 

arriba/en a ser dominant/s, el pi blanc perd la dominància de la massa i la seva AB passa a ser 

inferior al 50%. En aquest context, les densitats finals seran orientatives segons el 

desenvolupament de la massa i les espècies que es promocionin.  

Bones pràctiques associades a les pinedes de pi blanc 

La fusta morta en peu i en terra s’ha de mantenir, ja que és un element clau per a la biodiversitat. 

Si l’estructura ho permet i hi ha mides grans, se’n pot generar més, idealment creant una 

distribució homogènia en el temps i l’espai i assegurant l’existència de fusta morta en diferents 

fases de descomposició. A llarg termini, la pròpia dinàmica del bosc generarà aquesta fusta 

morta. 

És important mantenir i fomentar les altres espècies que puguin aparèixer, tant si es vol 

promocionar una espècie acompanyant en particular com un conjunt d’elles, ja que la diversitat 

d’espècies és fonamental per assegurar la persistència i l’adaptació de la massa en un context 

d’incertesa derivada del canvi climàtic. 

A més, un dels criteris que s’han de tenir en compte a l’hora de dur a terme les aclarides 

selectives és que s’han de mantenir els arbres portadors de microhàbitats, per la importància 

que tenen en el cicle vital de moltes espècies de fauna.  

Pel que fa a les estassades selectives, aquestes es faran deixant peus d’arboç i de bruc, 

respectant altres espècies productores de fruit i les espècies poc representades. 



 

Gestió de referència per a les masses forestals més vulnerables al canvi climàtic a la RB del Montseny 28 

3.6. Castanyeda 

L’objectiu de la gestió és dirigir un canvi gradual d’espècies des de la castanyeda monoespecífica, 

que es troba en general en decaïment, a boscos mixtos d’altres planifolis, per tal d’augmentar-

ne la diversitat i la capacitat d’adaptació a llarg termini.  

Les intervencions busquen una millora sanitària de l’estrat de castanyer reduint 

significativament la seva presència, alhora que es promocionen altres espècies de frondoses 

presents segons la microestació, ja sigui com a peus individuals o com a claps de regeneració. 

L’estructura resultant serà heterogènia verticalment i horitzontal, amb tendència a la 

regularització i capitalització en el cas de generar masses mixtes dominades per roures, i més 

irregulars si la dominància recau sobre l’alzina. En qualsevol cas, és esperable un canvi de 

dominància degut a la reducció de la presència del castanyer, que quedarà representat pels 

millors exemplars durant els pròxims anys, sense buscar una nova regeneració des de soca.  

Tipus de tractaments silvícoles 

L'estructura objectiu del rodal forestal que es busca amb els models innovadors correspon a un 

bosc mig mixt, d'estructura regularitzada o irregularizada en funció de l'espècie que resulti 

dominant a mig termini. En tot cas, serà una estructura multiestratificada en primer terme, amb 

peus dominants de castanyer si són vitals i d'altres espècies ja presents i amb un subvol més o 

menys establert, per bosquets, amb la regeneració de les frondoses acompanyants i també de 

la rebrotada del castanyer. L'estructura es dirigirà cap a la regularització en cas que els roures 

acabin dominant o cap a la irregularització en cas que sigui l'alzina la dominant o si cap de les 

espècies presents acaba dominant clarament. En aquest últim cas l'estructura seria 

irregularizada per bosquets on cada espècie s'adapta a les microestacions favorables i es 

conforma per cops i per peus individuals segons el seu temperament. 

Aquesta heterogeneïtat estructural es manté amb l'aplicació combinada de clares mixtes o 

selectives i tallades de selecció i reservacions, segons el temperament i l’estructuració de les 

espècies (assimilable a un coppice with estandards), sempre integrant criteris de silvicultura 

d'arbre individual (single-tree oriented silviculture) per assegurar el desenvolupament de 

determinats peus de les espècies de frondoses acompanyants. En conjunt, la gestió respon als 

conceptes de "continuous cover system" i "close-to nature silviculture". 

Així, s'espera accelerar la diversificació i enriquiment de les castanyedes amb individus d'altres 

espècies de planifolis procedents de regeneració sexual, de més valor potencial. L'objectiu final 

és aconseguir una transició ràpida, segura i econòmica cap a un tipus de bosc més funcional pel 

que fa a l'ús de l'aigua, funció productiva, complexitat i capacitats d'adaptació al canvi climàtic. 

Els models ORGEST que promouen masses de torn llarg poden servir com a base general de 

gestió, sempre integrant els criteris exposats en aquest apartat. En concret, es tracta del model 

Cs02 inicialment establert per a estacions de qualitat alta. Aquest model, i en concret el moment 

i pes d’intervenció amb opció de reserva de peus però sense arribar a la tallada final, és aplicable 

en altres qualitats d’estació, tot assumint un paper més rellevant de les altres espècies presents 

i que poden ser més adequades a les condicions ecològiques. En general, i també seguint els 

preceptes dels models ORGEST per a masses mixtes, la gestió es dirigirà més o menys 

decididament al canvi de dominància en el dosser arbori, tot relegant el castanyer. 
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En tot cas, sempre cal contemplar tractaments d’adaptació per a les primeres actuacions, donat 

que la massa actualment no sol presentar les característiques exactes definides als models de 

gestió de referència. 

Les castanyedes de la Reserva de la Biosfera del Montseny es diferencien, segons la vitalitat, la 

qualitat d’estació i les funcions productives, en tres tipologies diferents des del punt de vista de 

la gestió. 

Perxades capitalitzades encara vitals en bona qualitat d’estació, on la gestió per fusta ha estat 

abandonada: 

 A les castanyedes localitzades en zones amb bones condicions per a l’espècie i on la 

massa és vital, la gestió es basa en la regulació de la competència intrasoca i en 

l’heterogeneïtzació del dosser, alhora que busca el foment d’altres espècies i la creació 

de petites obertures per al regenerat. 

Perxades regularitzades, capitalitzades o no, sense vitalitat, on la gestió per fusta ha estat 

abandonada: 

 Quan la massa es situa en zones amb baixa qualitat d’estació o no presenta vitalitat, és 

convenient aplicar una gestió basada en crear obertures per a la nova regeneració, 

sobretot si hi ha altres espècies presents. En qualsevol cas, cal mantenir els millors peus 

de totes les espècies. 

Castanyedes ja mixes amb altres espècies amb una estructura heterogènia: 

 En les masses que ja presenten una mixtura de castanyer amb altres espècies, la gestió 

ha de dirigir-se a fomentar els millors peus de les diferents espècies, a regular la 

competència i a crear obertures per a la regeneració, de manera que s’asseguri que la 

diversitat estructural i específica es manté al llarg del temps. 

En tots els casos es poden trobar antics castanyers de fruit. Cal assegurar el manteniment i 

l’afavoriment de la vitalitat d’aquests arbres dintre de la massa. 

Indicadors per a les actuacions 

Els arbres de futur s’identifiquen durant les actuacions per alliberar-los de competència aplicant 

els criteris de la silvicultura de l’arbre individual. Els criteris per a seleccionar-los venen 

determinats per l’interès de l’arbre per produir fusta de qualitat, segons el seu vigor, rectitud i 

potencial, o pel seu valor des del punt de vista de la biodiversitat, generalment seleccionant 

arbres d’espècies poc representades i que tenen potencial per produir llavors o arbres amb 

presència de microhàbitats importants en el cicle vital de certs animals. 

La quantitat d’arbres a seleccionar depèn de la quantitat d’arbres de futur presents en cada 

rodal. De manera orientativa, s’intenta buscar uns 100-200 peus/ha en les primeres actuacions, 

sempre que sigui possible.  

Els claps originats per la tallada d’arbres de grans dimensions generen la llum suficient per a la 

regeneració, de manera que l’obertura de l’actuació de regulació de competència pot ser 

suficient perquè aparegui el regenerat. 
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Pel que fa a la reservació del castanyer, generalment es deixen els 2 ó 3 peus més desenvolupats 

i posicionats de cada soca perquè concentrin el creixement.  

Bones pràctiques associades a les castanyedes 

La fusta morta gran és important mantenir-la, ja que és un factor clau per a la biodiversitat. 

Tanmateix, les soques mortes de castanyer de CD < 20 és millor tallar-les per deixar un espai 

nou per al regenerat. Així mateix, cal evitar l’acumulació de barres mortes i vigilar els seminals 

d’altres espècies durant les actuacions. 

A l’hora de fer la reservació, es poden deixar sense intervenir soques que tinguin molta 

abundància d’arítjol i cal tenir prudència en el cas de soques amb individus de gran diàmetre.  

3.7. Resum de propostes per tipologia forestal 

La Taula 2 presenta el resum de les propostes de gestió per a les diferents tipologies de les 

formacions forestals analitzades, sempre tenint com a base la filosofia de la silvicultura propera 

a la natura amb objectiu de crear i mantenir estructures diverses i heterogènies. 
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Taula 2. Resum de propostes de gestió segons les tipologies de cada formació forestal. 

Formació 
forestal 

Tipologia Proposta de gestió 

Alzinar 

Alzinars de rebrot 
d’alta densitat 

Regulació de la competència intrasoca i interespecífica, 
fomentant la monopòdia, els peus de llavors i les altres espècies. 

Alzinars regularitzats 
capitalitzats 

Regulació de la competència interespecífica per aconseguir una 
estructura més heterogènia, tot fomentant els peus de llavor de 
diferents mides i altres espècies. 

Alzinars irregularitzats 
capitalitzats 

Regulació de competència mantenint l’estructura heterogènia i 
fomentant les altres espècies. 

Fageda 

Fagedes en estacions 
de bona qualitat 

Gestió centrada més en el col·lectiu d’arbres considerats de valor, 
sempre regulant la competència general de la massa i afavorint al 
màxim les altres espècies. 

Fagedes en estacions 
de qualitat limitant 

Gestió centrada més en definir estructures irregularitzades per 
bosquets petits per tal de fomentar les espècies presents en 
funció de les condicions a microescala. 

Sureda 

Suredes amb bona 
qualitat d’estació i 
producció de suro 

Gestió per bosquets i encaminada a mantenir la producció, alhora 
que buscar una regeneració agrupada i regular la competència 
d’altres espècies per il·luminació i per arrels. 

Suredes amb qualitat 
d’estació limitant i 
producció de suro 

Es manté la producció dels peus bons i, a més, es busca la 
regeneració i es fomenta una estructura més heterogènia, 
juntament amb la diversitat d’altres espècies. 

Suredes sense 
producció de suro 

Gestió centrada en augmentar la diversitat estructural i biològica, 
per tal que la massa tingui més resistència i resiliència a través de 
l’heterogeneïtat. 

Pinedes de 
pi blanc 

Pinedes regularitzades 
més o menys denses i 
joves 

Promoure l’heterogeneïtat i fomentar les altres espècies per 
bosquets. 

Pinedes adultes 
capitalitzades 

Fomentar la regeneració per claps, assegurant-ne la persistència. 
Es fomentaran també les altres espècies, especialment els 
planifolis, per aconseguir una massa mixta. 

Pinedes heterogènies 
poc capitalitzades 

Iniciar la regeneració i promocionar i regular la instal·lació de la 
que ja existeixi. Es fomentaran també els millors peus de diverses 
mides i espècies, tot garantint l’estabilitat dels arbres mare. 

Castanyeda 

Perxades capitalitzades 
encara vitals en bona 
qualitat d’estació 

Regulació de la competència intrasoca i heterogeneïtzació del 
dosser, alhora que buscar el foment d’altres espècies i la creació 
de petites obertures per al regenerat. 

Perxades 
regularitzades, 
capitalitzades o no, 
sense vitalitat 

Crear obertures per a la nova regeneració, sobretot si hi ha altres 
espècies presents. En qualsevol cas, cal mantenir els millors peus 
de totes les espècies. 

Castanyedes ja mixes 
amb altres espècies 
amb una estructura 
heterogènia 

Fomentar els millors peus de les diferents espècies, regular la 
competència i crear obertures per a la regeneració, de manera 
que s’asseguri que la diversitat estructural i específica es manté al 
llarg del temps. 
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4. Bones Pràctiques Silvícoles 

Totes les actuacions han d’executar-se seguint la legislació vigent aplicable i han d’incorporar el 

recull de Bones Pràctiques Silvícoles generals descrites a continuació, que complementen les 

específiques de cada formació forestal. 

Normes generals 

Tota la maquinària i el material emprats en les actuacions han d'estar en perfectes condicions 

de funcionament i han de ser mantinguts en les condicions adequades per al seu ús. El personal 

operari ha d'estar degudament qualificat o tenir experiència demostrable. 

En els períodes d'inactivitat de l'empresa en l'execució de les actuacions (festius, nit, pluja ...) 

els camins i les pistes forestals no podran quedar interromputs per troncs, maquinària o altres 

objectes que dificulten el trànsit o puguin posar en perill la circulació. 

Si s'observa la presència de plaga de processionària es prendran mesures de protecció especials 

per al personal operari. Alhora, si s'observen plagues i malalties que es poden estendre per la 

realització dels treballs, s'haurà de prendre les mesures necessàries per evitar-ho. 

Durant les actuacions es mantindran intactes els punts d'aigua existents, com abeuradors i llocs 

d'interès per als amfibis, especialment en època de reproducció (primavera). 

Les actuacions sobre l'arbrat es realitzaran fora de les èpoques crítiques de reproducció dels 

animals, orientativament de setembre a gener. A l'hivern és molt important mantenir tots els 

peus amb cavitats o nius ja que hi ha espècies que realitzen hibernació com lirons i ratpenats i 

no poden despertar-se i escapar en cas de caiguda dels arbres. 

Condicionants de conservació de la biodiversitat sobre l'arbrat a mantenir durant les 

actuacions 

Els arbres vius portadors de microhàbitats tindran preferència en la selecció dels arbres a 

mantenir al bosc, sobretot es conservaran els peus amb cavitats de pícids, especialment els que 

continguin múltiples cavitats, indistintament si són arbres vius o morts i tots els arbres amb 

plataformes de niu d'interès per a aus rapinyaires. Cal evitar circular amb maquinària prop dels 

nius. 

No es tallarà ni arrossegarà cap arbre mort que es trobi al rodal d’actuació, tot evitant la seva 

alteració. 

No es tallarà cap planta enfiladissa que es trobi sobre els arbres que no han de ser extrets durant 

l’actuació, tret de que una avaluació específica de la vulnerabilitat als focs de capçada de 

l’estructura forestal recomani reduir el combustible d’escala. En tot cas, cal quantificar la 

reducció de cobertura i respectar-ne una part.  

Entre les coníferes és difícil la formació de cavitats naturals (no de pics) aptes per a la fauna. Per 

aquesta raó, si es troben, cal deixar alguns peus de pins adults de tronc bifurcat en alçada (mínim 

a 2-4 m). Aquestes bifurcacions són de gran interès per a la formació de cavitats per als 

ratpenats, per exemple, colònies de cria d'orelluts. 
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Es mantindran un mínim de 10 arbres/ha de més de 40 cm de diàmetre normal i de més de 12 

m d'altura a evolució natural (sense tallar), preferentment d'àmplies capçades. Aquests peus 

poden coincidir amb arbres amb cavitats, decrèpits o amb branques mortes, bifurcats o amb 

malformacions o amb plataformes de nius de rapinyaires. 

A més de les tipologies d'arbrat anteriors, cal mantenir els arbres madurs de ports tortuosos que 

creixen entre les roques. 

Poden proveir-se caixes refugi per a quiròpters en cas de trobar espècies rares o amenaçades o 

per lluita biològica contra processionària. El model, quantitat i distribució de refugis artificials es 

determinarà en cada cas. 

A les actuacions silvícoles 

És necessari mantenir un criteri de selecció positiva estricte, respectant els millors peus durant 

la regulació de la competència, i, a més, s’han de seguir els criteris de selecció dels arbres de 

valor que cal deixar. 

En general, els talls dels arbres han de ser rectes, a nivell del terra i deixant una soca d’alçària 

inferior a 5 cm. No obstant això, una part de les soques es poden tallar més altes ( fins a l’alçada 

dels braços de la persona operària) per a la millora de la biodiversitat a través de la generació 

d’aquest tipus de fusta morta. Aquestes soques altes seran d’aquells arbres amb rocs a la base 

o altres impediments, o bé arbres amb una gran curvatura a la base. 

L’abatiment dels arbres es realitzarà evitant en la mesura que sigui possible que caiguin sobre 

arbres que han de quedar en peu i espècies de flora d’interès especial. A més, l’abatiment es 

realitzarà de manera que el desembosc sigui progressiu i amb els canons alineats. S’evitarà 

l’efecte ventall, que pot causar danys a la regeneració o en altres arbres i espècies de flora si 

s’arrossega un canó no alineat. Se seguiran sempre els itineraris de desembosc prèviament 

identificats. 

A les estassades selectives es respectaran preferentment les espècies productores de fruit, les 

espècies poc representades, les de creixement més lent i les de temperament més ombrívol. 

Sobre l’extracció de fusta 

Es podrà realitzar una extracció i comercialització de fusta com a part de les actuacions. Durant 

el desembosc no se circularà sobre zones pedregoses, murs de pedra seca, localitzacions 

d’espècies de flora amenaçada, ni tampoc sobre les orles arbustives al límit del rodal. 

L’extracció d’un arbre sencer comportarà l’eliminació de les restes d’esbrancat en pista 

mitjançant trituració per no acumular restes gruixudes al costat dels camins, si no es realitza una 

comercialització completa de la biomassa extreta. 

Protecció de la regeneració natural 

Als rodals on es prevegi una afluència destacable de bestiar domèstic i, fins i tot, fauna salvatge, 

que pugui dificultar el desenvolupament dels plançons de llavor o d’elements florístics d’interès, 

es recomana restringir-hi l’accés del bestiar o, fins i tot, protegir l’àrea en regeneració amb una 

tanca perimetral. Si s’hi posa una tanca, es recomana fer-ho just després de la realització de les 

actuacions i mantenir la restricció almenys durant 5 anys. 
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Prevenció d’incendis forestals durant les actuacions 

Sempre s’atendrà la legislació vigent per a la prevenció i control d’incendis i s’adoptaran les 

mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris. Es podrà autoritzar la 

realització de treballs forestals en període de risc d’incendi, sempre que es tingui l’autorització 

administrativa pertinent i es disposi de tots els mitjans d’extinció necessaris. 

Durant els treballs es protegiran degudament els materials inflamables que hi hagi presents a 

l’obra. 

Gestió d’altres residus 

Tots els residus aliens generats (llaunes, embalatges o altres objectes) han de ser recollits i 

extrets del bosc per l’empresa executora, i tractats de forma selectiva i segons la legislació. 

Es recolliran els envasos, bosses i cintes de plàstic i altres residus de petit o mitjà port que hi 

haguessin prèviament al rodal. 
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