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Resum _ El projecte LIFE MixForChange (2016-2022) té com a objectiu principal contribuir a 
l’adaptació i incrementar la resiliència dels boscos mixtes mediterranis subhumits davant el canvi 
climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment de les seves funcions productives, ambi-
entals i socials. En el marc d’aquest projecte, finançat pel programa LIFE de la Unió Europea, hem 
implementat 164 ha de tractaments de silvicultura adaptativa al canvi climàtic incorporant criteris 
de silvicultura naturalística i d’arbre individual, al Montnegre-Corredor, Montseny, Bellmunt-
Collsacabra i Ripollès sud.

A grans trets, aquesta silvicultura es caracterit-
za per fomentar la diversitat d’espècies i estruc-
tures, amb intervencions de baixa intensitat cen-
trades en promoure els arbres o grups d’arbres 
més vigorosos i de més alt interès (econòmic 
o ecològic), per limitar la despesa dels tracta-
ments i beneficiar-se dels processos naturals 
favorables als objectius de la silvicultura (poda 

natural, microambient forestal humit i fosc per 
limitar el desenvolupament del sotabosc, etc).

En aquesta jornada presentem el plantejament 
del projecte, descrivim els criteris silvícoles de 
la silvicultura naturalística i d’arbre individual i 
mostrem els principals resultats d’aquesta silvi-
cultura i els productes assolits i previstos en el 
marc del projecte.



76 |

XXXVIII JTS 
EMILI GAROLERA

Resultats de l’aplicació al Mediterrani sub-humit català d’una silvicultura adaptativa  
amb criteris d’arbre individual i de silvicultura naturalística

Introducció: el projecte LIFE 
MixForChange i les àrees de 
treball

El projecte LIFE MixForChange 2016-2022, 
(www.mixforchange.eu) està coordinat pel 
CTFC i té com a socis beneficiaris el CPF, 
l’APF Montnegre-Corredor i l’APF Bellmunt-
Collsacabra, amb la col·laboració de personal 
tècnic de la Diputació de Barcelona. L’objectiu 
principal d’aquest projecte és contribuir a 
l’adaptació i a la resiliència dels boscos mixtos 
mediterranis subhumits davant el canvi climàtic, 
afavorint la seva conservació i el manteniment 
de les seves funcions productives, ambientals i 
socials.

La principal activitat d’aquest projecte és el dis-
seny, implementació, seguiment (ecològic i silví-
cola) i transferència de l’aplicació d’una silvicul-
tura adaptativa que incorpora criteris de silvi-
cultura naturalística i d’arbre individual, com es 
descriu a continuació. Aquesta silvicultura s’ha 
aplicat a 164 ha de masses mixtes de roureda 
(Quercus canariensis, Q. petraea, Q. pubescens), 
pineda (Pinus sylvestris, P. pinea, P. pinaster), 
castanyeda (Castanea sativa) i alzinar (Quercus 

ilex ssp. ilex) al Mediterrani sub-humit català. 
Les àrees de treball són el Montnegre-Corredor, 
Montseny, Bellmunt-Collsacabra i Ripollès sud. 
Aquestes intervencions es varen aplicar durant 
l’aturada vegetativa 2017-18 o 2018-19. A més, 
s’ha fet la replicació d’aquests tractaments a 56 
ha addicionals, al llarg del projecte.

Els rodals intervinguts al projecte presentaven 
una o més de les següents característiques 
(Fotografia 1):

• Masses mixtes (almenys dues espècies 
que aporten més del 20% de l’àrea basal 
total) o gairebé mixtes, sovint amb pre-
sència d’espècies amb potencial per fer 
fusta d’alt valor: cirerer, roure africà, roure 
de fulla gran, freixe, servera, moixera, fals 
plàtan, etc.

• Gestió abandonada en els últims anys o bé 
excessivament simplificada i centrada en 
productes de baix valor afegit (llenyes).

• Masses amb problemes sanitaris i de vitali-
tat, especialment les castanyedes i algunes 
pinedes, que sovint fan necessari accelerar o 
acompanyar un canvi en l’espècie principal.

• Molts d’aquests boscos són periurbans, 
amb força demandes simultànies de ser-
veis ecosistèmics.

Fotografia 1. Vista general d’un bosc mixte mediterrani subhumit a l’àmbit català.
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Descripció general de la 
silvicultura MixForChange

La silvicultura desenvolupada al projecte, i que 
s’adapta a les particularitats de les àrees d’ac-
tuació, es basa en els models ORGEST per a 
aquestes formacions, incorporant criteris de 
silvicultura adaptativa al canvi climàtic, silvi-
cultura naturalística i silvicultura d’arbre indi-
vidual. Aquests criteris silvícoles no són unes 
instruccions precises i d’aplicació sistemàtica 
sinó que són més aviat uns principis generals, 
compatibles entre si, a l’hora d’implementar les 
intervencions:

• La silvicultura adaptativa al canvi climàtic 
pretén millorar la capacitat de les masses 
per tolerar (resistència) les principals pertor-
bacions o amenaces que les poden afectar, i 
també per recuperar-se (resiliència) un cop 
han estat afectades per aquestes (Fotografia 
2). Al nostre context les principals amena-
ces són els incendis forestals, la sequera 
i els patògens (plagues i malalties). Com 
que aquestes amenaces es retroalimenten 
entre si, s’han d’abordar de manera conjunta. 
Així, la silvicultura adaptativa mediterrània 
contempla el trencament de la continuïtat 

vertical de combustible (reduir el risc de 
que un foc de superfície esdevingui un foc 
de capçades), mantenir i promoure la diver-
sitat d’espècies (per reduir la vulnerabilitat 
a plagues i malalties específiques i tenir més 
respostes davant una pertorbació – regene-
ració de llavor i de rebrot) i la promoció dels 
arbres o grups d’arbres amb més vitalitat.

• La silvicultura naturalística (també ano-
menada “propera la natura”, “prosílvica” o 
close-to-nature) busca aprofitar les inèrci-
es i les dinàmiques naturals favorables als 
objectius de la gestió per reduir el seu cost 
alhora que s’incrementen els ingressos per 
aprofitar productes de més alt valor de mer-
cat (Fotografia 3). Al recentment publicat 
“Manual de gestió naturalística dels boscos 
de coníferes del Pirineu” (Beltrán et al., 2020), 
es considera aquesta silvicultura com a “un 
resultat, encara inacabat, d’un llarg procés de 
descoberta sobre com gestionar els boscos 
d’una manera eficaç, curosa i detallista”. Un 
exemple, sinèrgic amb la silvicultura adapta-
tiva esmentada prèviament, seria el mantenir 
en tot moment un “microambient forestal”, 
fosc i humit, que permeti alhora: i) limitar 
el desenvolupament del sotabosc i per tant 
mantenir la discontinuïtat del combustible 

Fotografia 2. Rodal demostratiu del projecte Life MixForChange després 
d’una actuació de silvicultura adaptativa al Montnegre-Corredor.
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i abaratir o eliminar futures estassades; ii) 
reduir la transpiració causada per la insola-
ció directa i l’efecte dessecador del vent; iii) 
facilitar la poda natural i evitar l’emissió de 
brots epicòrmics dels arbres de més interès 
comercial gràcies a l’acompanyament lateral 
d’arbres que no els hi fan una competència 
severa. Aquest principi general és compati-
ble amb l’obertura, en punts concrets de la 
massa, de claps o espais per promoure la 
instal·lació o desenvolupament d’una nova 
cohort, si es donen les condicions adequades 
i sempre que els arbres a tallar no tinguin 
opció d’incrementar el seu valor en el futur.

• La silvicultura d’arbre individual (single-
tree) té com a principi general fer les inter-
vencions silvícoles centrades a promoure 
els arbres de més alt interès, ja sigui per 
motius comercials o ecològics (Figura 1). 
Aquest principi general és, a l’igual que en els 
casos anteriors, flexible i adaptable amb el 
temps. En general, aquesta silvicultura se sol 
organitzar en dues fases: i) en les parts de 
la massa joves i amb alta densitat es permet 
una fase d’alta competència entre els arbres, 
per aconseguir una diferenciació natural i una 
bona conformació dels arbres dominants, tot 
estalviant aclarides d’alt cost; ii) un cop com-
pletada aquesta fase i/o en parts de la massa 
que mostrin un estat de desenvolupament 
més avançat (arbres dominants diferenciats), 
s’identifiquen i marquen els arbres de més alt 
valor des del punt de vista comercial (peus 
vigorosos i ben conformats d’espècies d’alt 
valor) o de la conservació (arbres d’espècies 
poc representades o amb microhàbitats d’in-
terès), que passen a anomenar-se “arbres de 
futur”. Des d’aquest moment, les intervenci-
ons se centren a trobar un balanç entre donar 

espai progressivament als arbres de futur 
per promoure el seu desenvolupament i vigor 
(aclarides selectives traient progressivament 
els principals competidors per a l’expansió de 
la seva capçada) però mantenint un acompa-
nyament lateral, respectant els arbres pro-
pers que no facin una competència excessiva.

Figura 1. Esquema d’obertura progressiva de l’espai de creixement d’un arbre seleccionat, com a exemple 
de la silvicultura d’arbre individual. Figura de Mori i Pelleri, 2014.

Fotografia 3. La silvicultura naturalística es basa en 
la realització d’aclarides selectives amb marcatge 
complet previ, segons les característiques i el 
paper de cada arbre a la massa i en relació amb les 
dinàmiques naturals presents que es volen regular 
i les inexistents que es volen reactivar. Foto del rodal 
demostratiu del Ripollès
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Si bé aquests principis es poden considerar 
com a intuïtius i entenedors a nivell conceptu-
al, sobre el terreny es donen sovint situacions 
contradictòries o amb dificultats per trobar un 
balanç entre objectius divergents: com mantenir 
totes les espècies si hi ha alguna amb proble-
mes evidents d’adaptació o vigor; com mantenir 
un microclima forestal sense que hi hagi una 
competència excessiva o com mantenir una 
baixa vulnerabilitat estructural a incendis amb 
una massa multiestratificada. A més, la barreja 
d’espècies i estructures a petita escala dificulta 
l’aplicació de solucions a nivell de tot el rodal. 
Per tant, el paper del silvicultor cobra una 
importància cabdal amb aquesta silvicultura per 
aconseguir els resultats esperats.

En comparació amb la silvicultura prevalent 
al nostre context, aquests principis donen lloc 
a intervencions de més baixa intensitat, més 
freqüents i detallades. En altres paraules, s’in-
crementa la implicació del personal qualifi-
cat (senyalament, formació de les colles) però 
s’intenta reduir la inversió en treballs fores-
tals (estassades, tallades i extracció de fusta), 
mirant d’aconseguir una silvicultura cost-eficaç. 
La periodicitat de l’aplicació d’aquesta silvicul-
tura depèn de l’estat de desenvolupament de 
la massa, de la productivitat de l’estació i de 
la intensitat de l’últim tractament aplicat. En 
termes generals, aquesta periodicitat varia habi-
tualment entre 6 i 10 anys.

Caracterització de les 
intervencions silvícoles 
MixForChange

Les intervencions silvícoles del projecte s’han 
implementat sobre 164 ha (34 rodals) + 56 ha 
(10 rodals) de replicació. La implementació s’ha 
dissenyat en base a una caracterització prèvia 
del rodal, en la qual vàrem recopilar de manera 
detallada les variables a nivell de massa i de les 
espècies presents a l’estrat arbori i sotabosc, 
amb èmfasi en els individus amb potencial per 
ser identificats com a arbres de futur.

Per avaluar l’efecte de les intervencions hem 
instal·lat en el conjunt de rodals del projecte un 
total de 71 parcel·les permanents de seguiment, 
amb una mida d’entre 10 i 13 m de radi. Hem 
caracteritzat tots els arbres dins les parcel·les, 
amb més detall per als 450 arbres de futur iden-

tificats en total, i també el sotabosc i la vulnera-
bilitat estructural a incendis (Piqué et al., 2011). 
Hem fet l’inventari en tres moments: abans i 
just després de la intervenció (per caracterit-
zar-la) i durant l’aturada vegetativa 2020/21 
(2 o 3 anys després de les intervencions) per 
avaluar l’evolució a curt termini de la massa. 
En els mateixos moments, i a escala de rodal, 
hem estimat l’efecte de les intervencions sobre 
un indicador indirecte de l’estat de conservació: 
l’Índex de Biodiversitat Potencial, IBP (Larrieu i 
Gonin, 2009; Baiges et al., 2018), del qual s’està 
desenvolupant una versió adaptada a les condi-
cions mediterrànies al projecte LIFE BIORGEST. 

Les darreres dades recollides, tant de l’inventari 
dasomètric, com de la vulnerabilitat estruc-
tural i l’IBP estan actualment (març 2021) en 
fase d’anàlisi i per tant no és possible incloure 
les seves conclusions dins del present docu-
ment. No es mostren les dades de vulnerabilitat 
estructural ni d’IBP corresponents a l’inventari 
immediatament posterior a les intervencions, 
ja que els efectes sobre aquests indicadors es 
donen a mig termini.

Els principis aplicats en aquesta silvicultura són 
els descrits al segon apartat d’aquest article: 
adaptativa, naturalística i d’arbre individual. Els 
tractaments aplicats als rodals del projecte 
es poden resumir com els d’una silvicultura 
de massa mixta, irregular o semiregular, amb 
l’aplicació d’aclarides selectives (en favor dels 
arbres de futur) quan hi ha presència d’aquests 
individus, i d’aclarides mixtes (baixes i altes) a 
la resta de la superfície. En les formacions amb 
bosc menut s’han fet seleccions de tanys mirant 
d’assolir una estructura de bosc mig (“coppi-
ce with standards”). Els models ORGEST de 
referència són aquells més propers a generar 
aquests tipus d’estructures desitjades, tot i que 
ha estat necessari incorporar modificacions als 
models per acollir la silvicultura MixForChange.

A efectes pràctics, i tot i les adaptacions pròpies 
de cada rodal i de la presència i característiques 
dels arbres de futur, aquesta silvicultura es con-
creta en les següents intervencions:

• Identificació dels arbres de futur (o de valor). 
Són peus amb interès comercial futur (dià-
metre d’almenys 15-20 cm, ben conformats, 
amb la capçada desenvolupada), d’espècies 
productores de fusta de qualitat que s’apro-
fitaran considerant un torn tecnològic, o des 
del punt de vista de biodiversitat, amb peus 
d’espècies poc representades o amb microhà-
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bitats d’interès, i que no es recol·lectaran mai. 
En aquesta identificació es busca un màxim 
de 100-150 arbres de futur per hectàrea (de 
valor comercial o de biodiversitat), distribuïts 
de la manera més regular possible; la distància 
orientativa entre els troncs de dos arbres de 
futur seria d’almenys 8-10 m.

• Aclarides selectives en favor dels arbres de 
futur, consistents en treure el principal com-
petidor, és a dir, aquell peu que més limita 
l’expansió de la capçada de l’arbre de futur. Si 
aquest és prou estable i no hi ha risc d’emis-
sió de brots epicòrmics (arbre de futur amb 
interès comercial) es pot plantejar l’elimina-
ció de 2 o fins i tot 3 competidors, sempre 
parant atenció a la competència a nivell de 
la capçada. També es planteja una poda de 
qualitat de l’arbre de futur, si s’escau (només 
en arbres de futur relativament petits, que 
puguin acumular un volum de fusta impor-
tant per sobre de les ferides de poda). La 
resta d’arbres situats prop de l’arbre de futur, 
dominats per aquest i que fan un acompanya-
ment lateral, no es tallen.

• A la resta de la superfície (zona sense influ-
ència de les aclarides selectives) s’apliquen 
les indicacions del model ORGEST correspo-
nent, per a la regulació de la densitat total de 
la massa, principalment amb aclarides mix-
tes respectant totes les espècies presents 
i seleccions de tanys deixant 1-3 tanys per 
soca, en funció de la seva estabilitat. També 
s’ha tingut en compte el manteniment de la 
fusta morta preexistent (en peu i al terra) 
de més gran diàmetre, amb una densitat de 
referència d’entre 5 i 10 peus per hectàrea.

• Estassada selectiva i parcial, respectant prop 
d’un 25% de cobertura de sotabosc. Aquesta 
estassada se centra en reduir la presència 
dels individus de més d’1,3 m d’alçada, sobre 
tot de les espècies més piròfiles i d’aquelles 
que no produeixen fruit d’interès per a la 
fauna. Per limitar la força del rebrot (sobre-
tot amb bruc, arboç i marfull) es deixa 1 tany 
per soca. En el cas de l’avellaner només es 
tallen els tanys del perímetre de la soca.

• Les restes de tallada es trossegen i es repar-
teixen per evitar acumulacions. Això no afec-
ta a la fusta morta preexistent ni als arbres 
explícitament seleccionats per a la generació 
de nova fusta morta, si n’hi han.

• A les àrees del bosc que presenten una den-
sitat molt baixa a causa d’una pertorbació 
(ventada, mortalitat per problemes sanitaris) 
i una estructura simplificada es fan plantaci-
ons d’enriquiment mixtes, incloent-hi espèci-
es productores de fusta de qualitat.

A tots els rodals s’ha considerat imprescindible 
fer una transferència curosa i progressiva dels 
principis d’aquesta silvicultura a les persones 
responsables de les colles de treballs forestals, 
amb èmfasi en les diferències amb la silvicultu-
ra tradicional. En funció de la complicació tècni-
ca de l’execució i de la capacitat de les colles, el 
marcatge ha estat total, parcial (només arbres 
de futur i, puntualment alguns competidors 
clau) o limitat a les “àrees d’entrenament” del 
personal.

A la Taula 1 es mostra la caracterització quanti-
tativa de la silvicultura aplicada per als diferents 
tipus de rodals demostratius del projecte Life 
MixForChange.

Balanç econòmic de les 
intervencions respecte la 
silvicultura tradicional

L’anàlisi econòmica de les actuacions s’ha basat 
en la comparació dels costos i ingressos de la 
gestió innovadora implementada en el projecte 
(GFI) amb la gestió tradicional (GFT). La GFT 
es defineix com aquella que s’hauria aplicat en 
aquests mateixos rodals seguint els criteris pre-
dominants a cada formació i es caracteritza per 
tallades d’intensitat moderada a intensa en les 
que se sol promoure la obtenció d’un sol pro-
ducte, sovint de curta cadena de transformació 
(llenyes, biomassa o fins i tot fusta de serra de 
baixa qualitat). Les dades recopilades per fer 
aquesta comparació s’han recollit a través d’en-
questes realitzades a 84 treballadors i 9 tècnics 
forestals implicats en la implementació dels 
tractaments als 4 massissos del projecte. Els 
principals resultats d’aquesta anàlisi, resumides 
a la Taula 2, són els següents:

• A nivell global, ni la GFI ni la GFT no són 
econòmicament sostenibles. Ambdós tipus 
de gestió donen lloc a balanços negatius, 
amb valors mitjans d’entre 600 i 1.800 €/ha 
segons la zona d’estudi i tipologia de bosc. 
La GFI dona lloc a resultats econòmics sem-
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Taula 1. Resum dels diferents tipus de rodals demostratius i de les intervencions silvícoles aplicades.

Formació Tipus de massa
Model 

ORGEST
Tractaments específics, a més 

dels generals*

Xifres de la intervenció
Densitat 
(peus/ha)

AB  
(m2/ha)

Alzinar

Mixte, irregular, molt capitalitzat 
(AB 30-40 m2/ha) Qii04, QiiPL3

Tallades de selecció en alzina (CD20-
30), eliminant peus de gran capçada 
però sense un gran diàmetre de tronc

1.375 → 815
(-40%)

34 → 24
(-29%)

Mixte, irregular, capitalització 
intermèdia (AB 25-30 m2/ha) Qii01, QiiPL3

Tallades de selecció en alzina (CD20-
35), eliminant peus de gran capçada 
però sense gran diàmetre de tronc

1.035 → 690
(-33%)

27 → 20
(-26%)

Pur, irregular, àmbit litoral, quali-
tat mitjana Qii04 Aclarida selectiva centrada en peus 

codominants per adaptar-se al model
1.560 → 1.100

(-29%)
24 → 19
(-21%)

Mixte, irregular, àmbit litoral, 
qualitat alta Qii01 Tallada de selecció per adaptar-se al 

model
1.200 → 820

(-32%)
26 → 17
(-34%)

Casta-
nyeda

Mixta multiestratificada, casta-
nyer regular poc abundant (<25% 
AB), vitalitat baixa

Cs05, CsPL3 Acompanyar el canvi d’espècie elimi-
nant castanyer poc vital

1.050 → 800 
(-24%)

27 → 22
(-18%)

Mixta multiestratificada, casta-
nyer regular no dominant (35-
50% AB), vitalitat baixa

Cs03, Cs05, 
CsQu1, CsPL3

Acompanyar el canvi d’espècie elimi-
nant castanyer poc vital

1.400 → 860
(-39%)

30 → 21
(-30%)

1.140 → 770
(-32%)

23 → 19
(-20%)

Mixta multiestratificada, casta-
nyer regular dominant (60-75% 
AB), vitalitat baixa

Cs05, CsQu1 Acompanyar el canvi d’espècie elimi-
nant castanyer poc vital

1.465 → 950
(-35%)

29 → 22
(-25%)

965 → 775
(-20%)

25 → 22
(-15%)

Mixta multiestratificada, cas-
tanyer regular més o menys 
abundant (40-60% AB), vitalitat 
intermèdia

Cs03 CsPL3 Potenciar planifolis acompanyants 
mantenint el castanyer a mig termini

1.520 → 1.030
(-32%)

30 → 23
(-23%)

Roureda

Irregular per bosquets, dominada 
per roure africà vital

Qca01, Qca-
Al1, QcaPL3

Aclarides selectives en favor dels 
arbres de futur

1.035 → 735
(-29%)

27 → 21
(-22%)

Irregular per bosquets, dominada 
per roure de fulla gran, vital

Qpe02, 
QcaAl1

Aclarides selectives en favor dels 
arbres de futur

1.245 → 975
(-22%)

42 → 32
(-25%)

Irregular per bosquets, dominada 
per roure martinenc, amb altres 
roures i/o planifolis

- Aclarides selectives en favor dels 
arbres de futur

1.200 → 750
(-38%)

20 → 15
(-25%)

Irregular peu a peu, molt capi-
talitzada, dominada per roure 
martinenc amb altres planifolis i 
pi roig

- Aclarides selectives en favor dels 
arbres de futur

1.528 → 976
(-50%)

36 → 27
(-53%)

Irregular per bosquets, dominada 
per roure pènol, amb altres plani-
folis, qualitat d’estació alta

Qr01 Aclarides selectives en favor dels 
arbres de futur

1.100 → 775
(-30%)

30 → 25
(-17%)

Pineda

Pi pinyer en fase de senescència, 
capitalització intermèdia, subvol 
de quercines

PPa08, 
PpaQi1

Reduir densitat de pins per donar 
espai als planifolis de més potencial 
per avançar en multiestratificació

1.090 → 840
(-23%)

26 → 20
(-23%)

Mixta poc capitalitzada, subvol de 
quercines, baixa qualitat d’estació Qii04, QiiP1 Promoure l’estrat inferior sense redu-

ir gaire la densitat
570 → 450

(-21%)
11 → 10
(-9%)

Pineda mixta per bosquets; pi 
roig, roure martinenc i altres 
planifolis

PsQh3 Promoure el desenvolupament dels 
planifolis

800 → 585
(-27%)

24 → 20
(-17%)

Pineda mixta peu a peu, capitalit-
zada; pi roig afectat per sequera i 
nevades; roure martinenc i altres 
planifolis

- Promoure el desenvolupament dels 
planifolis; tallada sanitària del pi

1.435 → 940
(-34%)

56 → 44
(-21%)

* en tots els casos es fa una identificació i alliberament dels arbres de futur, seleccions de tanys si hi ha bosc menut i estassades selec-
tives, com s’ha descrit prèviament.



82 |

XXXVIII JTS 
EMILI GAROLERA

Resultats de l’aplicació al Mediterrani sub-humit català d’una silvicultura adaptativa  
amb criteris d’arbre individual i de silvicultura naturalística

blants als de GFT en els rodals més desen-
volupats i capitalitzats, on els arbres codo-
minants (sobre els quals se solen centrar 
aquestes tallades) tenen dimensions impor-
tants (ex: rodals C1B, C2F, C3B o C4C de la 
Figura 2). En canvi, en els rodals més joves 
o amb baixes densitats, on s’extreu menys 
producte i de més baixa qualitat, el balanç 
econòmic és favorable a la GFT (ex: rodals 
C2A o C2C a la Figura 2) amb estalvis globals 
de fins el 57%. 

• Pel que fa als ingressos, la GFT dóna lloc a 
ingressos més alts (+4-33%) que la GFI, grà-
cies a l’obtenció d’una quantitat més gran de 
producte, tot i ser predominantment de baix 
valor afegit. La GFI dóna lloc a una menor 
quantitat de producte però més divers.

• Pel que fa als costos, en la major part de 
casos, la GFI dóna lloc a costos més elevats 
(+14-37%) que la GFT. En tots dos casos els 
principals costos (72-85%) corresponen als 
treballs forestals, els quals són entre 10-32% 
més cars en la GFI. En el cas dels tractaments 
sobre l’estrat arbori, l’estat inicial dels rodals 
determina si el cost superior de selecció de 
la GFI compensa o no el cost superior d’abati-
ment i extracció de la GFT. L’estassada selec-
tiva de la GFI sol ser més cara (12-77%) que 
l’estassada plena o l’absència d’estassada de 
la GFT. El principal increment del cost de la 
GFI respecte la GFT és dóna al cost de segui-
ment tècnic (marcatge, seguiment i formació 
de les colles), incrementat en un 51-83%, si 
bé aquesta partida només suposa l’1-25% del 
cost total. 

Val a dir que aquesta anàlisi s’ha fet en base 
a una primera aplicació de la GFI, és a dir, que 
el balanç econòmic és molt més negatiu del 
què s’espera obtenir en aplicacions futures 
d’aquesta gestió, amb el personal més capacitat 
i les masses més preparades per a aquesta sil-
vicultura: identificació més senzilla dels arbres 
de futur i dels seus competidors i generació 
progressiva de productes d’alt valor afegit. En 
tot cas, la GFI incorpora criteris d’adaptació 
al canvi climàtic i de conservació en més gran 
mesura que la GFT, més centrada en cercar la 
sostenibilitat econòmica a cada intervenció, per 
la qual cosa és difícil que els resultats econò-
mics de GFI haguessin estat més favorables en 
aquesta primera intervenció, en part perquè no 
s’incorpora el valor equivalent d’aquesta millora 
dels serveis ecosistèmics.

Figura 2. Balanç econòmic de l’aplicació d’una 
gestió forestal tradicional (GFT) i innovadora (GFI) 
en diferents tipus de rodals, per tipologia de bosc, 
en rodals representatius del Montnegre-Corredor. 
Els punts dins de cada columna indiquen el balanç 
econòmic de la intervenció: positiu (punt verd), 
negatiu fins a 2.000 €/ha (groc) i negatiu amb més 
de 2.000 €/ha (vermell).

Alzinars 

Castanyedes

Rouredes

Pinedes
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Reptes per a l’adopció 
d’aquesta silvicultura

Com s’ha descrit, aquesta silvicultura presenta 
interessants oportunitats per al seu desplega-
ment al nostre context, si bé hi ha una sèrie de 
limitacions o reptes a superar.

Masses en transició. Aquesta silvicultura impli-
ca un paper molt actiu de la persona gestora, 
especialment a les primeres intervencions, les 
quals es poden considerar com a “de transició o 
adaptació”, és a dir, de preparació de les masses 
cap a una gestió cada cop més bassada en els 
principis descrits. A les primeres intervencions, 
per tant, els resultats econòmics molt difícil-
ment milloraran els de la silvicultura tradicional. 
En canvi, a mesura que es van aplicant aquests 
principis en les successives intervencions en un 
rodal determinat, l’estructura de la massa anirà 
facilitant la presa de decisions, especialment pel 
què fa a les intervencions en favor dels arbres 
de futur, els quals seran cada cop més evidents, 
i per tant l’aplicació serà cada cop més senzilla i 
s’obtindran cada cop més productes d’alt valor.

Canvi de mentalitat. Qualsevol canvi en la 
manera de gestionar un bosc és difícil d’im-
plementar i els resultats de l’adopció de nous 
criteris, sobretot quan les intervencions són de 
baixa intensitat, no són evidents fins després 
de diverses dècades. A més, aquests criteris 
suposen la necessitat de senyalar (o fer una 
formació intensa del personal operari per què 
interioritzin els principis a aplicar) i un com-
promís d’intervenció periòdica i més freqüent 

que la gestió tradicional, per evitar una situació 
de competència excessiva per als arbres de 
futur. Per tant, l’adopció d’aquesta silvicultura 
requereix un canvi de mentalitat i una visió i a 
mig-llarg termini que és habitual, tot i que no 
generalitzada, a la silvicultura mediterrània.

Formació i capacitació. Els principis que fona-
menten aquesta silvicultura no es troben sufi-
cientment incorporats dins dels plans d’estudis 
forestals, per la qual cosa és clau incidir en la 
formació del personal que realitza la planifica-
ció, l’execució i el seguiment d’aquests treballs 
per aconseguir una transferència eficaç a la 
propietat forestal i a les colles que executen 
els treballs. També es fa imprescindible una 
elevada capacitació del personal operari a bosc 
per tal d’assegurar l’eficiència dels tractaments 
i la minimització dels impactes negatius al bosc 
i a l’estació forestal, que són a la fi l’origen de 
la riquesa.

Logística. L’aplicació d’aquesta silvicultura 
sovint dona lloc, al mateix rodal, a productes 
de mida molt diversa, per la qual cosa és clau 
planificar la logística de classificació i trans-
port dels diferents productes generats, per 
valoritzar aquells amb un valor afegit més alt. 
En aquest sentit, l’APMC està desenvolupant 
un sistema pilot de logística i comercialització 
dels productes forestals en l’àmbit de l’Asso-
ciació, articulat des d’un punt de vista logístic i 
metodològic. La logística inclou la definició de 
les actuacions, productes, transport, destins i 
acopis; l’establiment dels condicionants tècnics 
i legals que afecten a la logística i la comercialit-
zació i l’estimació econòmica per determinar les 
opcions més eficients. A nivell metodològic s’in-

Taula 2. Principals diferències entre la gestió innovadora (GFI) i la tradicional (GFT) que afecten al balanç 
econòmic.

Tipus de costos i ingressos GFI GFT

Productes obtinguts Productes diversos
Volums baixos

Majoritàriament producte de baix 
valor afegit
Volums alts

Potencial de generació de productes 
d’alt valor en el futur Alt Baix

Costos de gestió tècnica Alt (marcatge, formació a treba-
lladors) Baix

Costos de treballs forestals Intermedi (tot i el cost superior 
de classificació)

Intermedi (cost superior d’abati-
ment i extracció)

Costos d’estassada Intermedi-alt (selectiva) Intermedi-baix (sistemàtica, 100% 
superfície o no es fa)
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clou la creació d’un flux de presa de decisions 
per replicar aquest sistema en altres massissos 
o associacions.

Administrativa. Tot el conjunt del sistema admi-
nistratiu per a la planificació i la gestió forestal, 
tant de finques privades com públiques, també 
ha de ser objecte de revisions continues i de 
modificacions per tal de donar cabuda i context 
a la silvicultura adaptativa al canvi climàtic. Els 
esforços per millorar les actuacions forestals 
han d’anar lligats també als canvis administra-
tius necessaris, doncs el sistema vigent des de 
fa anys pot no ser òptim ara i/o en el futur amb 
el context canviant. És d’especial rellevància 
en els aspectes relacionats amb la planificació 
estratègica, tant en la diagnosi dels impactes 
previstos com en els referents o models de ges-
tió, i en els relacionats amb la implementació, 
seguiment i avaluació de les actuacions, amb la 
integració específica dels efectes dels tracta-
ments en l’adaptació als impactes previstos i en 
el conjunt de funcions del bosc.

Conclusions

La silvicultura proposada presenta, a mig termi-
ni, importants avantatges des del punt de vista 
de l’adaptació, econòmics, ambientals i socials:

• Adaptació. Aquesta silvicultura incorpora 
criteris d’adaptació al canvi climàtic que 
redunden en un increment de la capacitat 
de resistència i resiliència de les masses 
davant diferents pertorbacions associades 
al canvi climàtic: sequera, incendis, plagues 
i malalties. 

• Econòmics. Si bé els resultats econòmics de 
la primera intervenció d’aquesta silvicultura 
han estat semblants (masses capitalitzades) 
o més desfavorables (masses poc capitalit-
zades) que els de la silvicultura tradicional, 
s’espera que, amb la transformació progres-
siva de les masses a aquest mètode el balanç 
econòmic esdevingui progressivament més 
favorable. Les principals oportunitats són la 
reducció esperada del cost de les interven-
cions, sobretot d’aquelles que suposen una 
inversió neta (estassades, tallada i extracció 
de peus) i la disponibilitat creixent d’arbres 
de futur amb alt valor comercial.

• Ambientals. Aquesta silvicultura suposa una 
baixa intensitat de les intervencions i incor-
pora criteris de conservació de la biodi-
versitat, com ara la promoció d’espècies 
poc representades i el manteniment d’arbres 
d’interès per a la fauna (amb microhàbitats, 
morts en peu o al terra) i d’arbustos produc-
tors de fruit i espècies d’interès florícola.

• Socials. Si bé és adaptable a una gran varietat 
de contextos, aquesta silvicultura és especi-
alment interessant per a entorns periurbans i 
àrees d’alta freqüentació, a on la societat pot 
ser sensible a intervencions silvícoles de més 
alta intensitat.

De manera general, la silvicultura innovadora 
proposada diferirà significativament de la tradi-
cional quant als serveis ecosistèmics generats 
a mig termini i també quant a altres beneficis 
indirectes, com ara la provisió de productes 
amb circuits econòmics més llargs. Per tant, el 
balanç econòmic mostrat, limitat als costos i 
ingressos directes de les actuacions forestals, 
mostra només parcialment el potencial de la 
silvicultura proposada.

Tot i aquests avantatges, hi ha encara reptes 
per a la seva generalització, relacionats amb 
la necessitat d’una planificació a llarg termini, 
l’aplicació relativament freqüent de les inter-
vencions, amb la formació de les persones 
implicades en la planificació i execució i també 
amb la logística dels productes obtinguts.

Agraïments

El projecte LIFE MixForChange (LIFE15 CCA/
ES/000060) està finançat pel programa LIFE de 
la Unió Europea. La preparació d’aquesta article 
també ha estat finançada a través del projecte 
“Masses forestals mixtes per a l’adaptació del 
boscos al canvi climàtic, foment de la biodi-
versitat i diversificació de la producció fores-
tal”, dins l’operació 01.02.01 de Transferència 
Tecnològica del Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2014-2020.
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PRODUCTES DISPONIBLES DEL PROJECTE LIFE MIXFORCHANGE

El projecte LIFE MixForChange acabarà a la primavera 2022, però ja es disposa d’una sèrie de pro-
ductes de transferència sobre els aspectes abordats en aquest article, i d’altres relacionats:

• Documents descriptius de la silvicultura aplicada a cadascuna de les formacions forestals del 
projecte (http://www.mixforchange.eu/ca/documentacio-i-productes/).

• Cartografia de caracterització de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic dels boscos medi-
terranis subhumits (http://www.mixforchange.eu/ca/documentacio-i-productes/).

• Protocol de classificació visual de la qualitat de la fusta en peu de planifolis d’alt valor (Coello 
et al., 2020a): eina d’ajuda a la presa de decisions en silvicultura amb criteris d’arbre individual, 
per facilitar l’avaluació de la qualitat de la fusta en peu en diverses fases vitals i també les 
possibles destinacions industrials de les principals espècies de planifolis d’alt valor.

• Catàleg d’usos de la fusta de planifolis d’alt valor a Catalunya (Coello et al., 2020b): publicació 
divulgativa que té com a objectiu mostrar la gran diversitat i la rellevància d’aquesta indústria 
de transformació a Catalunya.

Està previst, a més, editar durant 2021 dues guies:

 • “Polítiques locals, canvi climàtic i gestió forestal en boscos periurbans: una integració neces-
sària”, que té com a objectiu presentar les característiques i valor del bosc periurbà, les seves 
amenaces lligades al canvi climàtic i com la gestió forestal sostenible i adaptativa pot ajudar 
a fer-les front. A més, mostra exemples de mesures i accions que es poden dur a terme des de 
les polítiques locals per fomentar la gestió adaptativa del bosc periurbà.

 • Guia de silvicultura adaptativa al canvi climàtic amb criteris naturalístics i d’arbre individual 
per a boscos mediterranis subhumits”, que té com a objectiu mostrar els criteris tècnics a tenir 
en compte a l’hora de planificar i implementar una silvicultura amb els criteris mostrats en el 
present article
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