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Sobre política forestal i conservació
de la biodiversitat i el patrimoni
natural. Necessitat d’una gestió
forestal més integrativa i de futur
Ferran Gonzàlez-Prat
Biòleg i assessor ambiental

uIntroducció
La gestió forestal ha anat canviant amb els anys, si fins no fa gaire el
bosc era vist com a subministrador bàsicament de fusta i llenya, avui dia
està clar el paper que juguen els boscos amb el subministrament de molts
altres serveis ecosistèmics, des de l’aigua, biodiversitat, embornal de carboni, junt amb activitats socials i culturals. Els últims anys, a més, cal
afegir-hi la demanda de combustibles de fusta en forma de l’anomenada
“biomassa forestal” per a la producció de bioenergia de forma generalitzada. Tot plegat crea nombrosos conflictes arreu del món, i és un repte
per a una gestió o governança futura (Eckerberg & Sandstrïm, 2013). Cal
tenir en compte, però, que a casa nostra els conflictes no prenen el caire
que pot arribar a atènyer en països tropicals en què la situació pot arribar
a conflictes armats i violents (http://www.fao.org/forestry/conflict/en/).

S’han produït canvis en els patrons
d’ús de la terra determinats per
la interacció de factors ecològics,
econòmics i socials, incloent la política
i la tecnologia que han fet augmentar
la competència pels recursos
forestals, estimulat pels molts

interessos diversos, i que no sempre
s’han reflectit en la política forestal
assumida, al menys a nivell pràctic.
Una mala política i una mala gestió
pot agreujar els conflictes i causar
un ús ineficient dels recursos, o bé
un ús contraposat a les necessitats
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del bé comú. Per això és necessari
i urgent trobar solucions per a una
gestió veritablement sostenible, i
que tingui en compte les necessitats
i compromisos globals. I aquí hi
juguen un paper molt important els
responsables polítics, els gestors, i
també els centres de recerca.
Els últims anys estem patint una sèrie
de tallades forestals que ens han fet
reflexionar sobre què està passant
amb la gestió forestal a Catalunya.
En aquest article només es pretén
plantejar algunes reflexions sobre
la política forestal duta a terme i
la dicotomia que s’observa entre la
molta teoria, declaracions de bones
intencions per a una gestió forestal
de futur i sostenible, i la realitat
d’alguns casos en què es contradiuen
aquests principis i no es té en
compte la necessària conservació de
la biodiversitat i el patrimoni natural.
Per això ens agradaria aportar alguns
punts que creiem es podrien tenir en
compte per aconseguir una política
forestal més coherent i de futur.
Teoria i objectius de la gestió
forestal
Cada any es duen a terme jornades
de debat, cursos, conferències,
etc., destinades a debatre la gestió
forestal, i la necessitat d’englobarla en un context de canvi climàtic,
conservació de la biodiversitat,
serveis ecosistèmics, etc.

També s’han aprovat multitud
de projectes de caràcter local
o comunitari, amb els mateixos
objectius, amb resultats més o menys
diversos però que tots coincideixen
en millorar la gestió forestal i
entendre els boscos, no només com
a productors de fusta i llenya, sinó
com a ecosistemes bàsics per a la
supervivència del planeta.
També
s’han
endegat
plans,
estratègies, i aprovat normativa
referent a la gestió forestal, i plens
d’objectius i propòsits molt lloables i
fent èmfasi en la “sostenibilitat”.
Però com ja s’ha comentat a
la
introducció,
massa
sovint
s’observen tallades, algunes de
les quals efectuades per la pròpia
administració, que es contradiuen
amb tot el recull de bones intencions.
Actuacions totalment contraposades
al teoritzat.
Alguns dels implicats en la gestió
forestal, es troben amb la dicotomia
que des de la pròpia administració
se’ls donen missatges contradictoris.
Així, per una part, es veuen amb
l’obligació de vetllar per fer complir
la normativa vigent i complir amb les
seves responsabilitats, però per altra
banda els arriben ordres de prioritzar
la rendibilització econòmica i de no
posar “entrebancs” als aprofitaments
de fusta i llenya, tot i ser conscients
que a vegades aquests aprofitaments
puguin ser excessius.
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La gestió forestal
cal englobar-la dins
el context del canvi
climàtic

No hem d’entendre
els boscos com a
simples productors
de fusta i llenya

És important
distingir les arbredes
explotades dels
boscos madurs
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El bosc, i els boscos madurs
En primer lloc caldria plantejar què
entenem per bosc. Literalment i
segons la definició del diccionari
seria “lloc poblat per arbres”, però
si ens fixem en una definició més
tècnica, es podria dir que és una
“formació vegetal on predominen
els arbres, els quals condicionen
un ambient microclimàtic, biològic i
edàfic específic”, o des del punt de
vista de l’ecologia, “els boscos són
uns ecosistemes complexos i rics que
funcionen com a hàbitat d’animals,
moduladors de fluxos hidrològics i
conservadors del sòl”.
A Catalunya hi ha una llarga tradició
d’explotació dels boscos, per la qual
cosa molta superfície forestal es
pot considerar d’arbredes o boscos
explotats. Caldria distingir-los del
que es consideraria “bosc madur”.
Cal tenir en compte que a Catalunya,
i bona part d’Europa, s’han explotat
i tallat els boscos des de temps
ancestrals, sigui per a obtenir
pastures, conreus, o superfície per
urbanitzar, o sigui per l’aprofitament
de la mateixa fusta i brancada.
Al món, molt poques clapes de
bosc es poden considerar intactes
(Greenpeace, 2006), o el que seria
considerat un “bosc verge” (virgin
forest; primeval forest; primary
forest; pristine forest) (Schuck et
al., 1994). Es parla més de “boscos
primaris”
(UNEP/CBD/SBSTTA,
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2001), com a boscos poc tocats per
l’activitat humana i amb els processos
ecològics no pertorbats.
Per la realitat de l’estat dels boscos
de Catalunya, més que de boscos
vells es pot parlar de “bosc madur”,
entès com: “totes aquelles masses
forestals poc o gairebé gens afectades
per les activitats humanes, en les
quals es detecta, des d’un punt de
vista funcional i estructural, un estat
de maduresa avançat en equilibri
dinàmic i que han assolit o tendeix
a la consecució d’un estat pròxim
al màxim biològic estable d’acord a
les potencialitats naturals del medi”
(Agelet i Montserrat, 2004). L’any
2013 es va analitzar detalladament
el valor dels boscos madurs des de
diferents àmbits (Mallarach et al.,
2013).
El cas dels boscos madurs a
Europa
A Europa, fins no fa gaire s’ha
cregut que l’únic bosc que es podia
considerar “verge” o “pristí” era el
de Bialowieza (Polònia i Bielorússia),
i se li poden sumar algunes clapes
de taigà a Fennoscàndia -Península
Escandinava,
Finlàndia,
Karèlia
i península de Kola, a Rússia-;
fagedes als Càrpats -com Retezat
o Izvoarele Nerei, a Romania,
Stužica a Eslovàquia, i Txornohora
a Ucraïna, entre d’altres, per això es
va signar un conveni de salvaguarda

de boscos vells, en les 7 nacions de
la Convenció dels Càrpats (República
Txeca, Eslovàquia, Polònia, Ucraïna,
Hongria, Romania i Sèrbia)-; i altres
boscos a Grècia, Àustria, Itàlia, etc.
(Parviainen et al., 2000). Als Pirineus,
la Maçana (Catalunya Nord, França),
és un dels exemples més coneguts.
També hi ha alguns boscos vells i
protegits a Navarra (Aztaparreta,
Lizardoia i Ukerdi).
Malgrat la hipotètica protecció
d’alguns d’aquests exemples de
boscos vells d’Europa, es pot comentar
el que està passant a Bialowieza,
en què el govern de Polònia vol
autoritzar una explotació massiva de
part d’aquest bosc. De fet ja fa anys
que s’hi ha produït un conflicte entre
els científics i ecologistes, que se
centren en el valor natural del bosc
de Bialowieza vinculat als processos
naturals, i els forestals i part de la
població local, que creuen que el bosc
necessita una atenció continuada
amb mesures de silvicultura de
cara a evitar acumulacions de fusta
morta, per a afavorir la regeneració
dels arbres, i per reduir el nombre
d’arbres morts que són percebuts
com a cosa negativa.
Només un 16% de la superfície del
bosc està protegit sota la figura
de Parc Nacional, però fins ara es
mantenia una explotació forestal
sota control i reduïda. Però la pressió
del “lobby” forestal, reclamant un
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Fageda centenària de la Maçana, a la Reserva Natural del mateix nom (Rosselló, França)

increment de la tala, i un brot recent
de coleòpters xilòfags que ha matat
alguns avets rojos (Picea sp.) vells,
han afavorit un canvi de posició,
de manera que s’ha autoritzat un
increment de l’explotació, i tallant en
zones fins ara intocades.
“De prometre a complir hi ha molt
a dir”: Actuacions produïdes
Però la realitat que ens estem
trobant a tot el món, és que hi
ha una forta pressió sobre els
boscos, tant aprofitament dels seus

recursos (fusta, llenya, “biomassa”,
biodiversitat,...), com sobretot de
desforestació
per
urbanització,
plantacions de conreus per a carn,
palma, soja, etc.
I Catalunya no n’és aliena.
Per enquadrar el tema, posarem
només alguns exemples als Pirineus
dels últims anys.
• Un aprofitament en un bosc de
pi negre que es justifica per la
“recuperació de pastures” (zona
en què prèviament s’havien
endegat repoblacions forestals
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per a combatre l’erosió, i en què
no hi ha cap ramat de bestiar per
a pasturar-hi), es venen la fusta
com a “biomassa forestal” que
va a Itàlia i retorna en forma de
“pèl·let”
Diverses tallades en boscos de
ribera com a “neteges”, en què es
tallen tots els arbres més grans i
es deixa una escassa filera només
de verns més pròxims al riu,
Diversos aprofitaments per a
“biomassa”, en què la brancada
sobrant es deixa estesa i sense
trinxar no només enmig del
bosc, sinó tallant camins i tapant
fonts,
Tallades intensives amb extracció
d’un gran nombre d’arbres vells,
amb obertura de vials que causen
una forta erosió al bosc (vials de
fort pendent, llençant grans blocs
de roques bosc avall)
Aprofitaments forestals en alguns
dels boscos de l’inventari de
boscos singulars de Catalunya
(CREAF, 2011), o del catàleg de
boscos madurs de la Garrotxa
(Agelet & Montserrat, 2004).

Moltes d’aquestes tallades s’efectuen
dins espais naturals integrats a la
xarxa Natura 2000, i no sembla
que aquesta figura de protecció
ambiental sigui un condicionant a
l’hora de dur a terme les tallades. I
de fet algunes es justifiquen com a

“recuperació d’hàbitat” per a algunes
espècies d’ocells, amb obertura de
vials que afavoreixen la freqüentació
en indrets clau per a la reproducció
d’aquestes espècies
Sense comptar amb algunes tallades
que s’han aturat abans d’executarles, o efectuades fa més anys però
en plena vigència de les Directives
Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) i
Aus (Directiva 2009/127/CE), PEIN
(Decret 328/1992), etc., en què s’han
afectat directament hàbitats i zones
de reproducció d’espècies d’ocells, o
de distribució d’espècies de plantes
d’interès comunitari, algunes d’elles
prioritàries.
Pels resultats de les tallades
observades, es podria dir que la
teoria d’una gestió forestal sostenible
i conservació de la biodiversitat van
per un cantó, i l’execució pràctica de
les tallades per un altre.
I curiosament, per moltes campanyes
d’educació i sensibilització ambiental
que s’han dut a terme al país i des de
fa molts anys, es continuen mantenint
inalterables una sèrie de prejudicis
relacionats amb el bosc, com és que
“el bosc està brut”, referint-se a la
presència de sotabosc i/o bardissa (i
no pas referit a la presència de residus
inorgànics, que seria el que realment
“embrutaria” el bosc), o hi ha una
manca de coneixement i confusió de
criteris en què es reclamen tallades
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Brancada tapant un camí, concretament un camí-ral entre Ripoll i Sovelles (Les Llosses)

per a “recuperar el paisatge de fa
75 anys” -malament rai, ja que fa
75 anys a bona part de Catalunya hi
havia una forta desforestació tan per
l’aprofitament forestal, el carboneig,
així com per l’aprofitament ramader-.
A nivell internacional es podria alertar
del greu perill de desforestació que
està patint el planeta, sota demanda
de productes que es compren també
a Catalunya, i per tant en som
directament responsables. Afegit a
la problemàtica del canvi climàtic,
problemàtiques
assumides
per
bona part de la ciutadania, que pot
reclamar una conservació dels boscos
madurs del planeta, o actuacions

per a reduir les emissions de CO2
mundials, però que no s’extrapola
a casa nostra, en què es considera
de forma generalitzada que “hi ha
massa bosc”.
Natura 2000 i boscos
El cas de la gestió forestal en els
llocs de la xarxa Natura 2000 és
molt especial, ja que no es tracta
de “simples” boscos, sinó de boscos
considerats
hàbitats
d’interès
comunitari (HIC), alguns dels quals
amb caràcter de prioritari, i que
poden allotjar espècies animals i de
plantes que també poden ser d’interès
comunitari. En aquest cas la gestió
forestal ha de prioritzar forçosament
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la conservació de la biodiversitat, o
ho hauria de fer.
Natura 2000 és el nucli de la política
de conservació de la biodiversitat de
la UE, amb la xarxa d’àrees protegides
que abasten una mitjana del 18% del
territori terrestre de la UE. Els boscos
tenen un paper essencial per a la
xarxa i la biodiversitat d’Europa, en
què gairebé un 50% de la superfície
total protegida per la xarxa Natura
2000 són boscos. No obstant això, se
sap relativament poc sobre l’aplicació
de la política en els boscos.
Per
aconseguir
els
objectius
de Natura 2000 és necessari
desenvolupar les sinèrgies i la
col·laboració (o partenariat) entre els
diferents grups d’interès en el bosc.
Per aconseguir-ho, s’han elaborat
nombrosos documents i guies que a
més d’informació, aporten propostes
de millora en la gestió, una de les
últimes editada per la Comissió
Europea (European Commission,
2015). Aquest document té per
objecte:
• Facilitar l’aplicació pràctica de
les directives de protecció de la
natura responent a una sèrie de
preguntes més freqüents sobre la
gestió i conservació dels boscos
dins Natura 2000;
• Promoure la integració dels
objectius de conservació de
Natura 2000 a les polítiques i
pràctiques forestals

•

•

Ressaltar la importància de la
informació mútua, la comprensió
i la cooperació i de compartir
bones pràctiques entre totes les
parts afectades o involucrades
en l’establiment i l’aplicació de
mesures de conservació de Natura
2000, especialment entre les
diferents autoritats competents,
els propietaris i administradors,
i entitats de conservació de la
naturalesa;
Subratllar els múltiples beneficis
que els boscos, especialment els
de Natura 2000, poden aportar a
la societat.

A banda de molts altres documents
oficials, també s’han publicat
nombrosos articles detallant els reptes
i necessitats de la gestió forestal
per a una correcta implementació
de Natura 2000. En un dels treballs
més recents (Winkel et al., 2015)
es remarca que en la gestió forestal
s’haurien de tenir en compte cinc
reptes importants relacionats amb
l’aplicació de Natura 2000 en els
boscos:
• 1 L’equilibri de conservació de
la biodiversitat i la producció de
fusta,
• 2 La integració de la conservació
(ciència) i les demandes de les
parts interessades locals,
• 3 El canvi climàtic,
• 4 Manca de finançament i menys
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eficaç, i
• 5 Els conflictes relacionats amb
altres polítiques sectorials.
Aquests mateixos autors, per a poder
fer front a aquests reptes proposen:
• 1 Un enfocament d’aprenentatge
a través d’una millor comunicació
i transparència,
• 2 Una via emfatitzant el paper de
la ciència de la conservació en el
desenvolupament d’estratègies
de gestió i la resposta al canvi
climàtic,
• 3 Una millor integració dels
ciutadans en el disseny i
implementació de la política,
• 4 Destacar la necessitat d’una
estratègia de finançament efectiu,
i
• 5 La visió de promoure un ús del
sòl europeu integrat i la política
de conservació.
En aquest cas es fa molta més
incidència en la comunicació,
transparència, implicació de la
ciutadania, necessitat d’estratègies
de fiançament. En resum, es remarca
que cal seguir molt de prop els punts
exposats per aconseguir que la
implementació de Natura 2000 als
boscos tingui èxit.
El cas dels boscos de ribera
Aquest és un cas molt especial, ja
que si a nivell general hi ha un bosc
menys valorat i mal interpretat, és
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el bosc de ribera. Quan hi ha algun
episodi de pluges fortes amb crescuda
dels rius, sempre hi ha d’haver algú
que en culpa la vegetació de ribera
i pressiona per efectuar tallades
intenses o endegaments fins i tot
de lleres. Sovint en boscos de ribera
pròxims a nuclis urbans, s’efectuen
fortes estassades amb la justificació
de prevenir l’efecte de les crescudes
o riuades, però que s’executen
més que sota criteris tècnics, sota
pressió de la creença ancestral que
els arbres són els que provoquen les
riuades, quan de fet en certa manera
la recuperació del bosc dels últims
anys ha apaivagat els efectes de les
riuades en absorbir part de l’aigua
caiguda i retenir l’aigua que baixa
pel riu.
El cas de la “biomassa forestal”
Des de fa alguns anys, hi ha una
promoció molt forta de l’aprofitament
de la “biomassa forestal” com a
recurs energètic. Aquest és un recurs
renovable, perquè els arbres que
s’exploten es van renovant de forma
relativament curta en el temps, que
genera poques emissions de gasos
d’efecte hivernacle en comparació
amb la combustió de recursos
fòssils (petroli, gas i carbó) i que
Catalunya, i de fet a tot Europa, està
incrementant la seva producció amb
la recuperació de superfície arbrada.
Però en realitat aquesta energia
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es considera “neta”, no perquè no
generi emissions, sinó perquè es
considera que produeixen un balanç
gairebé “neutre”. Però això és cert
fins a cert punt, ja que en realitat
la combustió de fusta i de biomassa
en general, emet partícules en
suspensió (PM), òxids de nitrogen
(NOx), monòxid de carboni (CO),
diòxid de sulfur (SO2), plom, mercuri
i altres contaminants (HAPs), de fet
pot arribar a emetre més carboni i
òxids de nitrogen fins i tot que el
gas natural. Entre els coneguts com
a hazardous air pollutants (HAPs),
hi poden haver estirens, acroleïna,
formaldehid, i gasos àcids com àcid
hidrofluòric i àcid hidroclòric. De fet
recentment hi va haver un episodi
seriós de contaminació per benzo(e)-pirè (BeP) a la ciutat de Vic que
es va atribuir a la combustió de
pèl·lets de baixa qualitat. I aquesta
qualitat es pot perdre en aprofitar
biomassa de rebuig forestal, amb
fustes que poden ser tractades o
contenir tòxics.
El problema que caldria tenir en
compte amb l’aprofitament de la
biomassa forestal és que no hauria
de ser considerat com a recurs
energètic gairebé únic, com passa
en algunes comarques de muntanya.
A molts municipis de Catalunya,
actualment es canvien les calderes
velles de gasoil o més noves de gas

natural, per calderes de “biomassa”.
I al mateix temps no s’inverteix en
energia solar ni energia eòlica, o
fins i tot ni geotèrmica. Per la qual
cosa la “biomassa” està esdevenint
la font d’energia de futur gairebé
única, quan creiem que caldria tenirla en compte com a font d’energia
complementària.
Cal tenir en compte que els càlculs
que s’han efectuat de previsió
de l’aprofitament potencial de la
“biomassa” s’han fet amb una
producció anual gairebé sostinguda,
en què en poquíssims estudis s’han
tingut en compte els imprevistos i
incerteses que es poden esdevenir
a causa del canvi climàtic, o de
la mateixa pressió que s’exerceixi
sobre els mateixos boscos que poden
perdre potencial productor.
A banda de la previsió de producció
d’excedents de biomassa, cal
preveure que tard o d’hora es pot
tornar a revaloritzar la fusta de
proximitat (ja hi ha alguns intents
lloables), i si s’hipoteca el potencial
productor forestal, per a combustió
de “biomassa”, aleshores no hi haurà
prou arbres per a tot, o bé s’haurà
d’acabar important pèl·let d’altres
països. De fet ja està passant a
Itàlia, on va a parar molta de la
fusta que es talla a Catalunya, i
que també compren fusta i pèl·lets
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d’EUA. Aquest transvasament de
fusta i pèl·lets és força habitual, i pot
posar en contradit la “sostenibilitat”
i l’efecte “neutre” de la biomassa
forestal.
Per tot això, creiem que caldria revisar
totes les propostes d’aprofitament de
“biomassa forestal” i fer-ne previsions
menys intensives, especialment pel
que fa a alguns projectes de grans
centrals tèrmiques que necessiten
una elevada entrada continuada de
biomassa.
Conservació i gestió dels boscos
madurs
Factors d’impacte
S’han citat abastament els principals
factors d’impacte als boscos per
a la biodiversitat (Gonzàlez-Prat
& Montserrat, 2013), i de fet la
destrucció accelerada dels boscos
primaris de tot el món està portant
a la desaparició d’una gran diversitat
d’espècies animals i vegetals que
ni tan sols s’arriben a conèixer. I
no hem de pensar que això passa
en altres parts del planeta i que
nosaltres poc hi podem fer, ja que
aquests boscos s’estan destruint
per culpa de productes que tots
nosaltres consumim (conscientment
o inconscient).
La
política
de
l’anomenada
“mobilització” de fusta en boscos
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públics, si bé pot tenir una justificació
de gestió que pot afavorir l’economia
forestal i local, i fins i tot la millora
d’alguns boscos massa homogenis
o espessos, implica una intervenció
continuada al bosc. I si bé en els
boscos privats és comprensible una
visió més productivista, en els boscos
públics seria interessant tenir una
visió més àmplia i valorar els serveis
ecosistèmics d’aquests boscos. En
alguns casos aquesta intervenció pot
ser causa d’afectacions a algunes
espècies de plantes i animals que
viuen en aquests boscos, i que
en el cas d’estar situats en espais
naturals protegits, hauria de
prevaldre la conservació per sobre
de l’explotació-.
A Catalunya, malgrat haver inventariat
alguns dels boscos madurs de
comarques com la Garrotxa (ANEGX;
Delegació de la Garrotxa de la ICHN,
2008) o del Parc Natural de l’Alt
Pirineu i haver elaborat un inventari
dels boscos singulars de tot el país
(CREAF, 2011), la forta pressió
d’aprofitaments forestals està posant
en perill la conservació d’aquests
petits reductes de biodiversitat
(Mallarach et al., 2013; Montserrat,
2013). Després d’algunes protestes,
el Govern de la Generalitat de
Catalunya va aprovar una proposta de
preservar alguns boscos “a evolució
natural”, com es va anomenar. Estaria
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bé que com en altres països, també
es preservessin alguns dels boscos
més vells sota figures de protecció
d’alt nivell segons la UICN.
La pèrdua d’arbres vells i grossos
és alarmant. En un estudi recent,
Lindenmayer et al. (2012) alerten
del perill de disminució dels arbres
més grans i vells, arreu del món, i
tan per causes humanes directament
(desforestació) com indirecta (canvi
climàtic). Cal tenir en compte que els
arbres més grans són imprescindibles
per a multitud d’espècies que en
depenen, i també per la seva capacitat
de reciclatge de nutrients, així com
de magatzem de carboni (Nabuurs
et al., 2013). I a Catalunya no és que
ens sobrin els arbres vells.
Conservació
Molts dels boscos madurs protegits,
ho estan en zones de muntanya,
abruptes i de difícil accés, i de sòl
prim i pobre. Pocs exemples hi ha
en zones planes i de sòl ric, ja que
l’explotació o transformació d’aquests
boscos ho han impedit.
És necessària una protecció eficient
dels escassos exemples de boscos
madurs que queden, o bé considerats
singulars a manca de boscos vells.
Tot i que molts d’aquests boscos es
troben en espais naturals protegits,
fins i tot de protecció especial,
ho solen ser en figures que no
impedeixen una explotació forestal i

cinegètica d’aquests ecosistemes, per
la qual cosa s’han continuat produint
afeccions a aquests boscos i se n’ha
discutit la seva gestió (Gràcia et al.,
2014; Giró et al., 2015).
En el debat sobre la gestió dels
boscos i de la superfície forestal
actual o passada, caldria tenir en
compte que Europa, majoritàriament
i des de l’última glaciació, estava
ocupada per extensos boscos,
entre un 80 i un 90% de tota la
superfície. D’aquí que sorprenguin
algunes declaracions sobre l’actual
“expansió” de la superfície forestal
que ha acompanyat l’abandonament
agrícola i ramader d’algunes zones de
muntanya, com si el fet que creixessin
arbres en zones abandonades fos
una cosa rara i negativa. Una altra
cosa és que per interessos humans
es vulguin continuar mantenint
espais oberts.
Conclusions
A Catalunya contrasta en gran
manera la gran capacitat de recerca
forestal que s’està duent a terme,
liderant projectes internacionals
(Iniciativa NEWFORESTS) i amb uns
quants centres de recerca forestal
de referència també internacional
(CREAF i CTFC, però amb una
política forestal durant molts anys
encaminada a un aprofitament de
productes de baix valor, costosa i
que hipoteca la recuperació d’uns
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boscos en un millor estat ecològic
i que proporcionen uns valors
ecosistèmics molt més valuosos que
la simple fusta o llenya.

Conservació i
aprofitament (en
referència als boscos)
han d’anar de la mà

Ens cal un major
control i més acurat
de la certificació
forestal
Tampoc sembla que els resultats
de la recerca que es duen a terme
a casa nostra, es reflecteixin, no
només en la política forestal aplicada,
sinó que tampoc arriben a la societat
en general i es continuen mantenint
tòpics com els del “bosc brut”,
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entenent bosc com un jardí d’arbres
sense sotabosc i com a molt amb
bolets, i especialment greu la situació
dels boscos de ribera, encara vistos
com una amenaça front als episodis
de crescudes de rius.
No es tracta de deixar de tallar i
aprofitar els boscos de Catalunya,
sinó que es tracta d’aconseguir
una millor coherència entre la
gestió, -entesa com a actuacions
d’intervenció al bosc per a
compatibilitzar un aprofitament
amb la conservació i millora del
bosc com a ecosistema-, amb tota la
biodiversitat vinculada , i els serveis
ecosistèmics que proporcionen,
garantits.
Que es controli de forma més estricta
i acurada la certificació forestal, sigui
dels boscos de Catalunya com de
la fusta provinent d’altres països,
especialment de països tropicals, en
què malgrat la certificació es continua
causant una greu desforestació i la
pèrdua de nombroses espècies de
plantes i animals.
Que es mantinguin i preservin tots
els boscos de l’inventari de boscos
singulars i les poques clapes i
representació de boscos madurs que
queden a Catalunya. Aplicant de forma
urgent la creació de l’anomenada
“xarxa de boscos a dinàmica natural”,
o sigui, boscos que es preserven amb
nul·la intervenció humana. A molts
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països del món, i també en algunes
comunitats autònomes espanyoles,
s’han preservat alguns boscos com
a reserves integrals o naturals, que
no només es deixen a dinàmica
natural, sinó que pràcticament no
s’hi pot ni tan sols accedir per evitarne qualsevol alteració causada pels
humans. A Catalunya només hi ha
alguns pocs boscos en espais naturals
protegits que gaudeixin d’aquesta
protecció, però cap en forma de
reserva integral.
També seria recomanable actualitzar
les previsions que es varen fer al
seu moment per l’aprofitament de la
biomassa forestal com a combustible,
ja que si bé es podia considerar
interessant i complementària a
altres fonts energètiques renovables
i menys contaminants, en cap cas
pot ser substitutiva i única com
sembla que pot passar. Mentre
s’estan canviant moltes calderes de
gasoil o de gas natural per calderes
de “biomassa”, s’està fent molt poc
esforç per a implantar mesures
d’aprofitament d’energia solar i eòlica
en edificis de l’administració. I diem
d’actualitzar les previsions, atenent al
fet que amb el canvi climàtic s’estan
comprovant efectes no esperats,
com que els boscos estan entrant
en col·lapse i en alguns casos poden
arribar a ser generadors de CO2 més
que embornals, sobretot a causa de
la sequera i aridesa.
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