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7.2 LA ZONIFICACIÓ DEL TERRITORI 

Un cop aplicades totes les ponderacions dels distints mapes que representen 
les 11 variables escollides, i finalitzat el procés d'integració de la informació, 
s'obté el mapa de vocació protectora, el mapa de vocació productora i el mapa 
de multifuncionalitat dels boscs, que clou tot el procediment descrit al llarg 
d'aquesta tesi doctoral. 

En el mapa de vocació protectora (vegeu mapa núm. 19) destaca en primer 
lloc la poca representació que assoleixen els boscos considerats amb una 
vocació protectora molt baixa. Aquests es concentren en alguns petits 
fragments quasi imperceptibles a la part més meridional de la vall de Sant 
Aniol, així com en algunes petites porcions del soleil d'Hortmoier i de la Serra 
de Banyadors, sempre en el domini de l'alzinar muntanyenc calcícola. En total, 
ocupen una superfície d'l,8 ha, que representen solament el 0,04% de l'àrea 
estudiada. 

En canvi, les forests amb una vocació protectora baixa assoleixen un nivell de 
representació molt més gran, i ocupen 1.238,5 ha, cosa que suposa un 29,3% 
del total. Aquesta categoria està constituïda de forma majoritària per una bona 
part de les distintes tipologies d'alzinars, a les quals cal afegir les dues 
castanyedes emplaçades a la part més meridional de les valls d'Hormoier i 
Sant Aniol respectivament, així com una part considerable d'una altra 
castanyeda posicionada prop de la Mare de Déu de les Agulles (vall de Sant 
Aniol). 

D'altra banda, la categoria de vocació protectora mitjana, amb 1633,9 ha, 
suposa un 38,7%, i és molt heterogènia pel que fa a les distintes formacions 
boscoses que la constitueixen. Hi ha tant la fageda calcícola de l'obaga de la 
serra de Gitarriu, com una part considerable de les pinedes pròximes a aquest 
indret. A més, pel que fa a fagedes, cal incloure en aquest grup la zona nord-
oest de la fageda calcícola de les proximitats de la serra de Banyadors i quasi 
la totalitat de la fageda mixta humida emplaçada a l'entorn del torrent dels 
Abeuradors, al qual cal agregar alguns sectors de castanyeda, entre els quals 
destaca la propera a Sant Aniol d'Aguja, i dels distints tipus d'alzinar de la part 
més septentrional pel que fa a la seva distribució en el marc d'aquestes dues 
valls. Tal vegada entre aquests cal comptabilitzar-hi una mostra de les distintes 
menes de rouredes localitzades a la part nord-est de la de la vall de Sant Aniol. 
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I, així mateix, cal incloure també en aquest grup bona part de les rouredes de la 
zona de Monars, al peu del Comanegre. 

En relació amb les masses que es considera que tenen una vocació protectora 
alta, s'hi troben quasi de forma exclusiva tot un conjunt de fagedes i rouredes 
que s'estenen al llarg de 797 ha, i que constitueixen el 18,9% del total de l'àrea 
d'estudi. Entre aquestes cal remarcar la major part de la fageda mixta humida 
fent mosaic amb fageda caldcóla, i tal vegada de la fageda silicicola de l'obaga 
del Puig de Bassegoda, a més d'una part important de la fageda calcícola de 
l'obaga de la serra de Banyadors, i així mateix quasi la totalitat de la fageda 
calcícola de Sant Sebastià i de la situada entre el puig de Sant Marc i el torrent 
del Toll, al qual cal sumar alguns fragments de la fageda mixta humida i de la 
fageda mixta humida fent mosaic amb fageda calcícola de l'obaga del puig de 
les Bruixes. Tot plegat, completat per la roureda de roure martinenc calcícola 
fent mosaic amb fageda calcícola del vessant nord del Bestracà, i per alguns 
bocins de les rouredes de roure martinenc calcícola del costat est del torrent de 
Monars i del costat nord-est del torrent de les Falgueres, juntament amb bona 
part de les rouredes situades a l'entorn de Sant Julià de Ribelles. 

Finalment, cal dir que la categoria que engloba els boscos amb una vocació 
protectora molt alta està constituïda de forma exclusiva pel que són les millors 
mostres de les fagedes i rouredes d'ambdues valls que s'estenen per un total 
de 551,9 ha, que són el 13,1% del total de l'àrea estudiada. Aquestes es 
localitzen en algunes petites parts de la fageda calcícola emplaçada entre el 
puig de Sant Marc i el ton-ent del Toll, com també de la roureda de roure 
martinenc calcícola fent mosaic amb fageda calcícola de l'obaga del Bestracà. 
Tot i això, la major part dels boscos amb una vocació protectora més clara se 
situen a tota la capçalera de la vall de Sant Aniol. Entre aquests, hi ha una 
quantitat remarcable de la totalitat de la fageda mixta humida i de la fageda 
mixta humida fent mosaic amb fageda calcícola de l'obaga del puig de les 
Bruixes. En aquest paquet, cal incloure-hi un percentatge preponderant de les 
rouredes de roure martinenc calcícola que es troben a l'entorn del serrat de les 
Borregues. 
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En el mapa de vocació productora (vegeu mapa núm. 20) el primer que cal 
remarcar és la pràctica inexistència de zones amb un nivell molt baix, ja que 
només hi ha un pixel en aquesta categoria, cosa que representa 0,01 ha o, el 
que és el mateix, el 0,0002% de l'àrea estudiada. En concret, aquest petitíssim 
fragment es troba localitzat al mig del domini de l'alzinar muntanyenc silicícola 
que hi ha entre el torrent de la Comella i la riera de Sant Aniol. 

D'altra banda, la vocació productora baixa disposa d'una representació més 
aviat modesta, ja que s'estén al llarg de 726,4 ha, la qual cosasignifica un 
17,2% del total. En aquesta categoria s'hi troben alguns dels alzinars menys 
accessibles d'aquestes dues valls, com són els alzinars muntanyencs 
caldcóles situats a l'entorn del curs mig del torrent de Monars o del nord de 
Talaixà i dels voltants de Sant Aniol d'Aguja. En aquest darrer indret formen 
part també d'aquesta jerarquia els alzinars muntanyencs silicícoles que hi ha, 
així com algun fragment d'alzinar muntanyenc silicícola fent mosaic amb alzinar 
muntanyenc caldcóla i testimonialment de la fageda mixta humida del serrat 
del Bac. Aquesta categoria es completa amb algunes de les rouredes més 
allunyades de la xarxa viària, com són les que es distribueixen entre el nord de 
Sant Julià de Ribelles fins al límit septentrional del serrat de les Borregues, i en 
molta menor mesura de la capçalera del torrent de Monars. 

En canvi, l'interval considerat com a zona de vocació productora mitjana té una 
àmplia i variada representació territorial, de manera que arriba a ocupar 2.642,1 
ha, cosa que suposa el 62,7% del total. En aquest grup, s'hi troben 
representats bona part de tota la diversitat d'alzinars calcícoles i silicícoles que 
hi ha presents al llarg d'aquestes dues valls i que acaben constituint de forma 
majoritària la part més substancial dels boscos amb una vocació productora 
mitjana. A aquests alzinars cal sumar-hi també moltes de les rouredes de roure 
martinenc calcícola, situades a la capçalera tant de la vall d'Hortmoier com de 
la vall de Sant Aniol, així com una quantitat significativa de la roureda de roure 
martinenc calcícola fent mosaic amb fageda calcícola, de l'obaga del Bestracà, 
i també la més gran de les testimonials rouredes de roure martinenc silicícola. 
Tot plegat, acompanyat per la fageda mixta humida fent mosaic amb fageda 
calcícola i la fageda silicícola de l'obaga del puig de Bassegoda, juntament amb 
alguns petits fragments de la fageda mixta humida i de la fageda mixta humida 
fent mosaic amb fageda calcícola de l'obaga del puig de les Bruixes. Així 
mateix, és important destacar la presència de la massa dominada pel pi roig 
que es troba tocant a la serra de Banyadors. 
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En relació amb els espais amb vocació productora alta, cal remarcar que 
disposen d'una presència territorial modesta, amb 836.5 ha, i suposen un 
19,8%. Incloses en aquest nivell, s'hi troben les masses dominades pel 
castanyer, emplaçades a la part meridional d'ambdues valls, així œm les 
masses dominades pel pi roig, que s'estenen a la zona sud-est de la vall de 
Sant Aniol. A aquestes masses cal sumar-hi bona part de les fagedes 
calcícoles d'ambdues valls i de la fageda mixta humida i de la fageda mixta 
humida fent mosaic amb fageda calcícola de l'obaga del puig de les Bruixes. 
Tot plegat, acompanyat d'alguns fragments de roureda de roure martinenc 
calcícola, especialment pel que fa a la capçalera de la vall de Sant Aniol. 

Per cloure la descripció del mapa de vocació productora, cal parlar dels boscos 
amb una vocació productora molt alta, que tenen un representació molt poc 
significativa, Ja que només ocupen 18 ha, extensió querepresenta més o menys 
el 0,42% del total. Entre aquestes forests destaca en primer lloc una part de la 
fageda calcícola situada a les proximitats de la serra de Banyadors i de la 
castanyeda de la vall d'Hortmoier. A part, i de forma més testimonial, n'hi ha 
presència a la castanyeda situada més a l'est de la petita vall de Riu, i a la 
fageda mixta humida fent mosaic amb fageda calcícola del vessant orientat cap 
al nord del puig de les Bruixes. 

En el mapa de multifuncíonalitat dels boscos (vegeu mapa núm. 21), la 
primera de les unitats de gestió definides que s'ha de caracteritzar per una 
compatibilitat entre protecció i producció s'estén al llarg de 1.921,8 ha, que 
representen un 45,5% del total de l'àrea d'estudi. En aquesta categoria s'hi 
troben les diferentes castanyades i la major part de les distintes tipologies 
d'alzinarB que hl ha al llarg de les valls d'Hortmoier i Sant Aniol. A més a més, 
formen una fracció considerable de les masses dominades pel pi roig i en molta 
menor mesura alguns fragments relictuals de roureda de roure martinenc 
calcícola repartides per ambdues valls. Un conjunt que es complementa amb 
un percentatge significatiu de la fageda caldcóla del vessant nord de la serra 
de Guitarriu. 
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La segona unitat de gestió destinada de manera prioritària a la protecció està 
formada per 1.297.8 ha, en definitiva el 30,7%, que dóna cabuda a una bona 
porció de les rouredes de roure martinenc caldcóla de la vall d'Hortmoier i de la 
zona nord-est de la vall de Sant Aniol, a més d'una part minoritària de la 
roureda de roure martinenc fent mosaic amb fageda caldcóla de l'obaga de la 
serra de Bestracà, així com un percentatge considerable de les fagedes 
calcícoles de l'obaga de la serra de Gitarriu, de la que hi ha tocant a la serra de 
Banyadors, de la que hi ha a les proximitat de Sant Sebastià i de l'emplaçada 
entre el Toll i el puig de Sant Marc. Una unitat de gestió predominant, pel que fa 
a la fageda silicícola i a la fageda mixta humida fent mosaic amb fageda 
caldcóla de l'obaga del puig de Bassegoda. Tot plegat, complementat per una 
part gens menyspreable de les masses dominades pel pi roig i alguns 
fragments testimonials de les distintes menes d'alzinars i d'alguna altra de les 
fagedes. 

La tercera unitat de gestió destinada a una dedicació exclusiva a la protecció 
està constituïda per un total de 1.003,4 ha, que en termes relatius és el 23,7%. 
Aquesta quantitat d'hectàrees es centren de forma àmpliament majoritària al 
llarg de bona part de la capçalera de la vall de Sant Aniol en el domini de la 
roureda de roure martinenc caldcóla, de la fageda mixta humida i de la fageda 
mixta humida fent mosaic en fageda caldcóla. Ja en un segon terme es 
trobaria bona part de la roureda de roure martinenc caldcóla fent mosaic amb 
fageda caldcóla de l'obaga del Bestrecà, i en menor mesura de la fageda 
caldcóla que es localitza entre el puig de Sant Marc i el Toll. Finalment, caldria 
englobar també en aquesta unitat de gestió alguns fragments de la fageda 
caldcóla de l'entorn de la serra de Banyadors, així com la fageda silicícola i la 
fageda mixta humida fent mosaic amb fageda calcícola del vessant nord del 
puig de Bassegoda. Tot plegat es complementaria amb alguna petitíssima zona 
emmarcada en aquesta categoria en l'àmbit de la roureda de roure martinenc 
calcícola de la vall d'Hortmoier. 

Així doncs, el resultat final del treball són aquest conjunt d'unitats de gestió que 
s'han descrit que serien la zonificació científica de base per a l'establiment d'un 
Projecte d'Ordenació Forestal en ambdues valls. En definitiva, aquesta 
zonificació del territori hauria d'implicar l'establiment d'un model de gestió 
respectuós amb la dedicació potencial que s'ha assignat com a pròpia a 
cadascuna de les distintes zones forestals definides. Evidentment, arribar a 
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determinar quines mesures de gestió serien les més apropiades per a les 
distintes unitats de gestió establertes requeriria un altre estudi en profunditat. 
Tot i això, s'apunten a continuació algunes consideracions genèriques sobre el 
model de gestió forestal que en principi es considera més adient per a aquest 
territori. Un territori que, cal tomar a recordar, és l'àrea de més interès d'un dels 
espais naturals protegits més importants de Catalunya. 

La primera unitat de gestió amb vocació de compatibilitat entre protecció i 
producció acceptaria la possibilitat de realitzar-hi aprofitaments silvícoles però 
que, evidentment, com no podria ser d'una altra manera, que fossin 
respectuosos amb la funció protectora. Aquesta activitat silvícola hauria de 
planificar-se a partir del desenvolupament dels ja tradicionals Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) en totes les finques sota la catalogació de 
compatibilitat entre protecció i producció, que en aquest cas són quasi de forma 
exclusiva de propietat privada. Cal insistir en la necessitat que aquests plans 
siguin especialment respectuosos amb l'entom per tal de garantir plenament el 
manteniment de la funció protectora dels boscos partint del principi de la 
implementació d'un model de gestió sostenible. En aquest sentit, cal incoporar 
en la gestió el compliment de les directrius paneuropees de gestió sostenible 
dels boscos presentades en la III Conferència Ministerial de Protecció dels 
Boscos celebrada l'any 1998 a Lisboa, i que van ser subscrites per l'Estat 
espanyol. Én concret, aquestes directrius contemplen (Ministerio de Medio 
Ambiente, 1999b): 

— El manteniment i foment dels recursos forestals i de la seva 

contribució al cicle global del carboni. 
— El manteniment de la salut i la vitalitat dels ecosistemes forestals. 
— El manteniment i la millora de la productivitat. 
— El manteniment, conservació i foment de la biodiversitat. 

— El manteniment i el reforçament de les funcions protectores en 

l'ordenació forestal. 
— El manteniment de les altres funcions socioeconòmiques com són les 
relacionades amb el paisatge, el lleure, l'educació, la sanitat... 

La segona unitat de gestió amb dedicació prioritària a la protecció ja faria 
necessària la implementació d'un model de gestió més imaginatiu i novedós, 
que fes possible l'acompliment de les seves finalitats partint de l'indispensable 
respecte a les directrius paneuropees de gestió sostenible dels boscos. En 
aquest cas, els aprofitament forestals haurien de garantir una millora 
progressiva d'aquestes forests amb una progressiva naturalització 
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fonamentada en el principi d'una gradual heterogeneïtzació estmctural. En 
definitiva, un model d'aprofitament dels recursos forestals que permeti 
l'explotació econòmica, però que tanmateix impliqui l'aparició de fonnacions 
boscoses cada cop més complexes des d'un punt de vista estructural i, per 
tant, més properes a una situació menys antropitzada, o, dit d'una altra manera, 
ajudar a una renaturalitació del bosc (lovino i Menguzzato, 1996). Així doncs, 
una forma d'intervenció en què l'aprofitament de les forests ha de facilitar a la 
vegada la millora progressiva de la funció protectora gràcies a una 
naturalització que impliqui una major estabilitat ecològica en base afavorir les 
espècies autòctones, la irregularitat i els boscos de llavor. Això és el que s'ha 
anomenat sovint la silvicultura naturalística. En aquest cas seria necessari 
facilitar un contracte entre l'administració i/o les fundacions conservacionistes 
privades amb el propietari per tal de garantir una silivicultura naturalística a 
canvi d'una compensació econòmica. Cal recordar que actuar d'aquesta forma 
pot reduii" de forma substancial els risc d'incendi forestal o erosió, i a la vegada 
es pot obtenir finançament gràcies els futurs fons de l'estratègia foretal europea 
en matèria ambiental que primen aquesta mena d'actuacions preventives 
(Gordi, 1999). 

La tercera unitat de gestió amb dedicació exclusiva a la protecció hauria de 
convertir les àrees forestals sota aquesta catalogació en espais destinats a una 
lliure actuació de la dinàmica natural. És a dir, en un espai on el bosc evolucioni 
amb llibertat sense intervenció antròpica que en condicioni el futur. Cal recordar 
que molts documents intemacionals sobre gestió del medi natural reclamen 
aquesta modalitat d'espais forestals (UlCN, PNUMA i WWF, 1992) 
caracteritzats per la no-interferència humana. I no sols això, sinó que aquestes 
propostes han quedat reflectides com a elements a considerar i a desenvolupar 
en el cas de la Declaració de Principis relatius als Boscos (CNUMAD, 1993a), 
així com en l'estratègia forestal de la Unió Europea (Unió Europea, 1998), de 
l'Estat espanyol (Ministerio de Medio Ambiente, 1999b) i de Catalunya 
(Generalitat de Catalunya, 1994b). Com és raonable i just, les finques privades 
catalogades en el marc d'aquesta unitat de gestió, i en menor mesura de 
l'anterior, en tant que no pemieten el manteniment dels potencials 
aprofitaments forestals haurien de passar a ser de propietat pública a partir de 
la seva adquisició per part de l'administració. O, en el seu defecte, s'hauria 
d'establir alguna mena de consorci o d'acord que impliqués una indeminització 
als propietaris en forma, per exemple, de lloguer a llarg termini de la propietat. 
Davant la migrada inversió que malauradament destina l'administració catalana 
a l'adquisició o a l'arrendament de propietats en els espais naturals de 
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Catalunya, tot i ser una possibilitat contemplada en el Programa de 
Desenvolupament del PEIN, una altra sortida esperançadora seria que aquest 
paper el desenvolupessin fundacions privades amb voluntat de protecció de 
l'entom, com seria el cas de la Fundació Natura o la Fundació Territori i 
Paisatge. 

Finalment, cal fer també esment a la funció recreativa, que no s'ha tingut en 
consideració al llarg del model desenvolupat perquè no era un dels objectius 
que es volien assolir amb aquest treball. Això s'explica perquè l'àrea d'estudi és 
el nucli central de l'Alta Gan-otxa, i els distints estudis desenvolupats sobre 
quina hauria de sèr la regulació de l'activitat turística desaconsellen que 
s'incentivin més activitats de lleure en aquesta zona, i fins i tot es planteja la 
possibilitat que caigui restringir-hi l'accés. Així mateix, en aquest estudi 
s'apunta que els nous espais recreatius, com seria el cas de la creació d'àrees 
forestals recreatives, s'haurien de col·locar a l'entorn dels nuclis d'Oix, Beget i 
Sademes^°, tots tres emplaçats al voltant de les valls d'Hortmoier i Sant Aniol, 
però fora del seu territori (Generalitat de Catalunya, 1994a). A part, s'ha de 
tenir present que ja hi ha tota una àrea que ha estatdesenvolupant aquest 
paper, com és bona part de la riera de Sant Aniol des de Sadernes fins a Sant 
Aniol d'AguJa, un indret que ha patit un increment de la pressió turística molt 
important durant els darrers anys. Aquest procés ha comportat que fins i tot 
l'Ajuntament de Montagut hagi emprès alguna mesura de regulació, com el 
tancament al trànsit rodat de la pista forestal que arriba fins al pla de la 
Muntada. Sens dubte, si continua existint o augmentant aquesta pressió no es 
pot descartar la necessitat d'introduir altres mesures dissuassòries, com seria 
el tancament al trànsit de cotxes i motos de la pista que va en direcció a Sant 
Feliu de Riu i la Muntada, a l'alçada de Sadernes. Tot plegat, aprofitant que 
Sadernes ja és una de les zones contemplades per facilitar la implementació 
d'infraestructures i activitats de caràcter recreatiu, i on en aquest moment ja 
existeix un hostal i un càmping. 

^ A t i ^ a més hi hauria el nucli d'^banyà però ja es trobaria molt més lluny de l'àmbit 
d'influència de les Valls d'Hortmoier i Sant Aniol. En concret aquest seria el nucli d'ubicació 
d'inf^structures recreatives en el marc de la Vall de la Muga. 

362 



Conclusions 

CONCLUSIONS 

La primera conclusió és que s'ha aconseguit desenvolupar una proposta 
metodològica extrapolable a altres realitats forestals, fonamentada en la 
integració i valoració de tota una àmplia diversitat de variables, que 
serveix per establir una zonificació dels boscos. Aquest procés fa possible 
determinar la vocació protectora i productora dels diferents boscos i acabar 
establint una zonificació en unitats de gestió que poden ser el punt de partida 
científic per a la realització d'un Projecte d'Ordenació Forestal o pel disseny 
d'altres eines de planejament com seria un Pla Especial, un Pla d'Ordenació 
dels Recursos Naturals (PORN), un Pja Rector d'Ús i Gestió... Per fer-ho s'han 
escollit un total d'11 variables distintes, que són recognoscibles per qualsevol 
realitat forestal, després de desenvolupar un acurat treball de camp. Aquest 
tipus de metodologia requereix aprofitar les fortes potencialitats analítiques i 
d'integració de la informació que ofereix un Sistema d'Informació Geogràfica 
(SIG) de tipus raster com Idrisi. 

En concret, cal recordar que les 11 variables emprades són: pendent, 
orientació, biomassa, densitat, índex de maduresa, zones d'especial interès 
faunístic, tipus de bosc, puresa, apreuament, distància a les pistes forestals i 
percentatge de presència d'espècies no potencials amb vocació productiva. 
Posteriorment, aquest conjunt de variables han estat integrades en uns arbres 
de coneixements, dissenyats per determinar l'índex de protecció i l'índex de 
producció (vegeu figura núm. 12). Tal vegada s'ha objectivat la ponderació 
fixada en cada cas, a partir de la descripció dels motius que han acabat 
comportant l'assignació d'un valor determinat. Tot el procés s'ha pogut endegar 
en el moment que ha estat possible disposar d'un mapa per a cadascuna de les 
variables d'acord amb la seva distribució territorial al llarg d'ambdues valls. S'ha 
comptat amb una cartografia assolida a partir de la interpolació de valors en 
alguns casos (biomassa, densitat, índex de maduresa, tipus de bosc, puresa, 
apreuament i percentatge de presència d'espècies no potencials amb vocació 
productiva), i de l'assignació més o menys directa en d'altres (pendent, 
orientació, zones d'especial interès faunístic, distància a les pistes forestals) 
aprofitant sempre les potencialitats analítiques del SIG Idrisi. En definitiva, un 
model fàcilment exportable i a més a més flexible, ja que a més permet la 
introducció de noves variables en el cas que això sigui considerat oportú, o la 
modificació de les ponderacions si es considera adient en l'anàlisi d'altres 
espais. Aquesta metodologia pot ser, doncs, una eina útil per a la millora de la 
gestió de molts espais naturals protegits, ja que pot permetre fer interessants 
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aportacions per dissenyar d'una forma més adequada i acurada Plans 
Especials, Plans Rectors d'Ús I Gestió, Plans d'Ordenació dels Recursos 
Naturals (PORN)... I, així mateix, tal com s'ha estat ja comentat al llarg de la 
tesi, pot facilitar la determinació de les àrees d'aquests espais que de forma 
preferent liaurien de ser adquirides per l'administració pública o, en el seu 
defecte, per les fundacions privades destinades a la protecció de la natura, com 
serien per exemple la Fundació Natura o la Fundació Temtori i Paisatge. 

A més a més de les conclusions de caràcter metodològic en el cas específic 
d'aquestes dues valls, els resultats pràctics posen en relleu l'existència d'una 
clara vocació protectora d'una part significativa dels boscos d'aquestes dues 
valls, ja que el 32% del total disposa d'una vocació protectora alta o molt alta. 
En canvi, pel que fa a la vocació productora alta o molt alta, aquesta quantitat 
es redueix fins al 20,4%. Alhora, cal remarcar que en alguns casos hi ha una 
coincidència entre les àrees considerades de major vocació protectora i les de 
major vocació productora. L'explicació rau en el fet que els boscos 
estructuralment més desenvolupats, i per tant més interessants des del punt de 
vista del seu valor econòmic, tal com succeiria amb una part remarcable de les 
distintes menes de fagedes i amb la roureda de roure martinenc calcícola, són 
sovint al mateix temps els que es distribueixen en els espais amb pendents 
superiors, els més allunyats de les pistes forestals i emplaçats en el marc de 
les àrees considerades d'interès faunístic. Finalment, cal dir que a partir de la 
integració d'aquests dos mapes de vocacions en principi contraposades, i 
després de donar preferència a la vocació protectora en tant que espai natural 
protegit, s'ha acabat obtenint un mapa de vocació multifuncional. En aquest 
s'han delimitat tres grans unitats de gestió gràcies a la reclassificació dels 
valors obtinguts, que poden ser la base científica d'un ftjtur Projecte 
d'Ordenació Forestal del que s'ha apuntat, sense aprofundir, quins haurien de 
ser els seus trets principats pel que fa a cadascuna de les unitats de gestió, ja 
que això hauria de ser l'objectiu d'un altre estudi detallat. Evidentment aquesta 
zonificacló tindria que ser, tal vegada, presa en consideració per l'elaboració del 
Pla Especial que s'ha de desenvolupar, tal com contempla el Pla d'Espais 
d'Interès Natural (PEIN). Tot plegat ha de permetre la potenciació de la 
vocació de cada bosc i, sempre que això sigui possible, en concret en tots els 
casos menys en la unitat de gestió amb dedicació exclusiva a la protecció, 
buscar la compatibilitat entre la protecció i la producció. Això sí, sense perdre 
de vista l'objectiu final d'anar millorant de forma progressiva les característiques 
estructurals i les potencialitats específiques de cadascuna de les forests 
presents a les valls d'Hortmoier i Sant Aniol, dues valls que són œnsiderades el 
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veritable "cor" d'un dels espais naturals protegits més importants de Catalunya: 
l'Alta Garrotxa. 

La segona conclusió és que es pot observar una gran diveisitat de boscos 
presents ai llarg d'aquestes dues valls, diversitat recollida en la cartografia 
que s'ha elaborat dels boscos de les valls d'Hortmoier i Sant Aniol (vegeu mapa 
núm. 6). Aquesta varietat s'explica en bona part per la diferent orientació que 
presenta el ja per si sol imbricat relleu característic de l'Alta Garrotxa, al qual 
cal afegir l'aparició, en alguns punts, de roques de caràcter silicícola que 
trenquen el domini dels materials de caràcter bàsic i ajuden a augmentar la 
pluralitat de comunitats forestals. A part, és important remarcar el domini dels 
boscos potencials enfront dels boscos de caràcter secundari que es veuen 
reduïts a algunes masses forestals dominades pel pi roig a la vall de Sant Aniol 
i en menor mesura algunes petites castanyedes també ubicades de forma 
predominant a la vall de Sant Aniol. 

La tercera conclusió és que rexplotació intensiva i ei posterior 
abandonament dels boscos ha provocat una uniformització de les masses 
forestáis a partir de la presència d'aites densitats en bona part deis 
boscos i un predomini de les classes diamètriques petites i amb una 
distribució homogènia. Aquesta realitat es constata de forma especial en els 
alzinars que van ser fortament explotats, els quals, a més a més, es regeneren 
sovint a partir d'una gran quantitat de rebrots. Així doncs, per exemple, els 
alzinars que disposen d'una densitat mitjana pel conjunt de distintes tipologies 
de quasi 2.300 peus/ha poden arribar en alguns casos a densitats absolutes 
superiors als 4.000 peus/ha, tot i que en algun cas testimonial es redueix fins 
als 1.178 peus/ha. Cal remarcar que, des d'un punt de vista estructural, en cap 
cas s'assoleix una distribució de classes diamètriques en forma de campana, 
que posaria en evidència una realitat pel que fa a l'estructura més 
compensada, o amb un increment del nombre de peus a mesura que es va 
passant a classes diamètriques superiors, fet que implica l'existència d'un bosc 
estructuralment madur. En el seu lloc trobem la típica distribució ràpidament 
descendent des de les classes diamètriques més petites fins a arribar a les 
classe diamètriques superiors, un tipus de distribució que és clarament 
característica d'un bosc molt jove. Així doncs, el més habitual és que per 
exemple la classe diamètrica de 5-10 cm oscil·li entre aproximadament el 60% i 
el 80% del total de peus, amb presència com a màxim d'alguns pocs peus de la 
classe diamètrica de 25-30 cm, i de forma molt excepcional de 35-40 cm en el 
cas de l'alzinar muntanyenc calcícola. 

365 



Anàíisi I valoració dels boscos de les valls d'Hortmoier i Sant Aniol (Alta Garrotxa)  

Taula núm. 117: Distribució de la variable densitat (peus/ha) en els distints 
tipus de bosc. 

Font: Elaboració pròpia. 

TIPUS DE BOSC . Densitat mitjana - M 
Alzinar de terra baixa calcícoía 2.373 
Alzinar de terra baixa silicícola 2.264 
Alzinar muntanyenc calcícoía 2.825 
Alzinar nnuntanyenc silicícola 1.882 
Alzinar muntanyenc silicícola fent mosaic 
amb alzinar muntanyenc calcícoía 

2.516 

Alzinar muntanyenc calcícoía fent mosaic 
amb fageda calcícoía que ocupa els 
fondais 

2.006 

MITJANA DELS ALZINARS 2.276 
Roureda de roure martinenc caldcóla 905 
Roureda de roure martinec silicícola 1.720 
Roureda de roure martinenc calcícoía fent 
mosaic amb fageda calcícoía 

828 

MITJANA DE LES ROUREDES 1.151 

Fageda calcícoía 713 
Fageda silicícola 1.210 
Fageda mixta humida 1.513 
Fageda mixta humida fent mosaic amb 
fageda calcícoía 

924 

MITJANA DE LES FAGEDES 1.090 

Masses dominades pei Pinus sylvestris 1.234 
Masses dominades pel Castanea sativa 1.632 

Una cosa semblant succeeix amb les diferents tipologies de rouredes on, tot i 
reduir-se la densitat de forma molt espectacular en relació als alzinars, fruit de 
la seva dinàmica específica de desenvolupament, es repeteix la presència 
d'una reducció progressiva del nombre de peus a partir de les classes 
diamètriques inferiors. Així doncs, en les rouredes que compten amb una 
densiteit mitjana de 1.151 peus/ha s'arríben a unes màximes absolutes de fins a 
1.975 peus/ha, que són prou importants, i a unes mínimes absolutes també 
significativament baixes en algun cas especial, en concret 478 peus/ha. Això si 
es continua denotant en totes les ocasions una distribució de classes 
diamètriques I densitats pròpies d'un txjsc jove, encara que no d'una forma tan 
contrastada com en el cas dels alzinars. A més, tot i trobar algun peu 
testimonial de diàmetre relativament gran, per exemple dins la classe 
dianrïètrica de 45-50 cm, la gran majoria se situa per sota dels 20 cm, ni més ni 
menys que entre ei 69-91%, segons es constata gràcies a les dades mitjanes 
de les tres distintes menes de rouredes. 
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Pel que fa a les fagedes, la situació és similar, amb una reducció important de 
la densitat en relació amb els alzinars, amb una mitjana de 1.090 peus/ha que 
varia entre un màxim absolut de 1.879 peus/ha i un mínim absolut de 573 
peus/ha. L'estructura continua reflectint l'existència d'un bosc poc madur, amb 
una reducció del nombre de peus des de les classes diamètriques inferiors fins 
arribar a les superiors, encara que en aquest cas la progressió no és tan lineal, 
sinó que es manifesten algunes discontinuïtats en aquesta tendència que 
certifiquen una realitat forestal una mica més complexa que en els casos 
precedents. Així doncs, en aquest cas el percentatge que representen els peus 
de diàmetre inferior a 20 cm es redueix a l'interval de 52,6%-89,4% en relació 
amb la mitjana de les diferents fagedes. Tot plegat, acompanyat per la 
presència d'algun peu corresponent a arbres vells, per sobre de 80 cm de 
diàmetre, i fent-se tal vegada patent l'existència de faigs (Fagus sylvatica) 
d'entre 45-65 cm d'amplada. Molt possiblement tots aquests peus que 
confereixen a bona part de les fagedes de les valls d'Hortmoier i Sant Aniol un 
aspecte més madur són els remanents de les darreres explotacions forestals 
intensives que van patir aquesta mena de boscos circumscrits en bona mesura 
als indrets més inaccessibles de l'àrea estudiada. 

Si es paria de les masses dominades pel pi roig i les castanyedes cal recordar 
en primer lloc el seu caràcter secundari en tant que formacions silvícoles 
implantades en aquest territori amb una clara voluntat d'aprofitament forestal 
centrat amb un increment dels rendiments de fusta. En el cas de les masses 
dominades pel pi roig amb una densitat mitjana de 1.234 peus/ha, aquesta 
arriba a variar entre un màxim absolut de 1.433 peus/ha i un mínim absolut de 
892 peus/ha. En aquesta formació forestal l'estructura és eminentment jove, en 
consonància amb el que s'ha vist en els boscos analitzats anteriorment. Així 
doncs, en aquest cas hi ha també un domini dels peus de classe diamètrica 
inferior, d'entre els quals els de menys de 20 cm arriben a representar més del 
72% del total, però acompanyat d'un nombre encara prou significatiu de peus a 
la classe diamètrica de 35-40 cm. Aquesta estmctura, caracteritzada per la 
disminució progressiva del nombre de peus des de les classes diamètriques 
més petites, es veu trencada en el cas de les castanyedes, ja que aquestes 
disposen d'una distribució de peus en forma de campana que denota una 
gestió més continuada i recent. Tot i això, aquesta disposició es fonamenta 
amb un interval de peus de classe diamètrica petita, ja que oscil·len de forhía 
exclusiva entre 5-35 cm de màxim, amb una quantitat majoritària de peus en 
les de 10-15 cm (37,1%) i de 15-20 cm (31,2%). A part es posa de manifest una 
pèrdua d'interès en la gestió d'aquestes castanyedes, ja que s'assoleix una 
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densitat mitjana realment alta, en concret de 1.632 peus/lia amb un màxim 
absolut de 2.516 peus/ha i un mínim absolut de 1.338 peus/ha. Aquesta 
presència tan elevada de peus/ha respon a la manca de gestió en l'actualitat, ja 
que s'han desenvolupat en tots els casos a partir de rebrots de les soques, i en 
cap cas hi hagut una aclarida de peus per permetre un desenvolupament 
adequat dels millors exemplars. 

La quarta conclusió és que es posa de manifest un clar procés de 
recuperació dels boscos potencials en les àrees ocupades en l'actualitat per 
algunes de les masses forestals de caràcter secundari. En concret, aquesta 
recuperació es palpable en les masses dominades pel pi roig, ja que en dues 
de les quatre parcel·les la regeneració és regular, en una deficient i en la 
darrera nul·la. Així doncs, en cap cas s'assegura la seva continuïtat com a 
espècie dominant, ja que com a molt s'arriba a una regeneració regular que no 
pot fer front a la regeneració, majoritàriament en tots els casos de l'alzina 
{Qu&rcus ilex) i el roure martinenc (Quercus humilis). Una altra constatació 
remarcable és que aquesta situació de reversibilitat de les comunitats 
secundàries implantades és molt més dubtosa en el cas de les castanyedes, ja 
que en la majoria d'elles, tres de quatre, la regeneració del castanyer 
{Castanea sativa) és bona i, per tant, garanteix la seva continuïtat, això sí, en 
competència amb l'alzina (Quercus ilex) i el roure martinenc {Quercus humilis). 
I parlant del roure martinenc (Quercus humilis), cal posar en relleu també que la 
seva presència pot continuar experimentant una recuperació territorial, ja que 
es œnstata la presència d'aquesta espècie en moltes de les parcel·les 
mostrejades, com arbres joves acompanyants o plançons, que formen part del 
procés de regeneració. En aquest sentit, són il·lustratives les dades de 
regeneració de l'alzinar muntanyenc calcícola o de l'alzinar muntanyenc 
siliçícola, 0 en un 35% i un 85%, respectivament, dels casos, la regeneració del 
roure martinenc (Quécus humilis) és bona o, com a mínim, regular. L'explicació 
pot estar en l'afavoriment antròpic de l'alzina {Quercus ilex) durant anys, 
enfront del roure rtrartinenc (Quercus humilis), ja que es tractava d'una espècie 
més interessant per a l'activitat del carboneig. 

I, finalment, la cinguena conclusió és que s'observa que no totes les menes 
d*alzinars, rouredes o fagedes han respost de la mateixa manera al procés 
cte rageneració després de deixar de ser explotats. En aquest sentit, cal 
recordar en primer lloc ia taula núm. 116, on és recullen les substancials 
diferències que existeixen entre moltes de les principals característiques 
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forestals (densitat, àrea basal, blomassa, índex de monoespecificitat de 
l'espècle principal, índex de maduresa i apreuament dels recursos forestals) 
dels distints tipus d'alzinars, fagedes i rouredes presents al llarg de l'àrea 
d'estudi. Així doncs, una gran diversitat de realitats, que responen en bona 
mesura a les diferents adaptacions a unes condicions ambientals canviants en 
el territori i que justifiquen una aproximació més completa i més complexa a la 
realitat forestal, tal com s'ha dut a terme al llarg d'aquesta tesi doctoral. En 
aquest sentit, una de les variables que sembla haver condicionat d'una manera 
més decisiva el desenvolupament ha estat el substrat geològic, amb un 
desenvolupament més òptim de tots aquells boscos que han crescut sobre un 
substrat de caràcter calcícola enfront dels substrats silícicoles. Tal com 
s'explicita en el apartat 6.7 (Comparació entre els distints tipus de bosc), una 
possible explicació pot raure en el caràcter oligotròfic que caracteritza 
l'increment d'acidesa dels sòls silicícoles enfront dels més bàsics, molt més 
eutròfics. Finalment, una altra diferència que es constata és que en els boscos 
de transició o boscos mixtos, és a dir, on es ban-egen dues tipologies diferents 
de forests, aquestes es desenvolupen en general en unes condicions menys 
òptimes per al seu desenvolupament, tal com posa de manifest l'anàlisi dels 
resultats. Com a contrapartida, aquestes àrees de transició es veuen afavorides 
per l'efecte ecotò, que comporta un increment notable de la diversitat 
d'espècies que s'hi poden trobar. 
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ANNEX 1: Fitxa de treball de camp. 
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i-nxa ae ireoaii ae camp 

FITXA DESCRIPTIVA 

1. LOCALITZACIÓ 
1.1 NOM DE LA PARCEL·LA  
1.2 DATA  
1.3 COORDENADES UTM  

2. CARACTERÍSTIQUES TOPOGRÀFIQUES 
2.1 ELEVACIÓ m. 
2.2 PENDENT  
2 . 2 . 1 P O S I C I Ó D E L P E N D E N T 1 . a m . 

2 . P a r t s u p e r i o r d e l v e s s a n t . 

3 . M i g v e s s a n t . 

4 . P a r t I n f e r i o r d e l v e s s a n t . 

5 . T e n w t y p l a 

6 . D e p r e s s i ó l o c a l 

7 . F o n s d e v a l l . 

2 . 2 . 2 D I S P O S I C I Ó D E L P E N D E N T 1 . C o n v e x a . 

2 . P l a n a . 

3 . C ò n c a v a . 

4 . T e r r a s s e s . 

5 . I n s u l a r ( 1 + 2 + 3 ) . 

2.3 ORIENTACIÓ  

3. SUBSTRAT LITOLÒGIC  

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS. 
4.1 TIPUS DE BOSC 

D e l l a v o r D e r e b r o t M i x t a 

4.2 DISTRIBUCIÓ 

E S T R A T A R B O R I : R e g u l a r A g r u p s A ï l l a t s 

E S T R A T A R B U S T I U : R e g u l a r A g r u p s A ï l l a t s 

E S T R A T H E R B A C I : R e g u l a r A g r u p s A ï l l a t s 

4.3 CAPÇADES 
E q u i l i b r a d e s P o c e q u i l i b r a d e s N o e q u i l i b r a d e s 

4.4 TRONCS 

R e c t e s C o r b a t s T o r t u o s o s 

N o m b r e d e t r o n c s rectes  

4.5 REGENERACIÓ 
P e r l ' e s p è c i e p r i n c i p a l : B o n a R e g u l a r D e f i c i e n t N u l · l a 

P e r a l e s e s p è c i e s s e c u n d à r i e s : 

E ^ c l e B o n a R e g u l a r D e f i c i e n t N u l · l a 

E s p è c i e B o n a R e g u l a r D e f i c i e n t N u l · l a 

E s p è c i e B o n a R e g u l a r D e f i c i e n t N u l · l a 

E s p è c i e B o n a R e g u l a r D e f i c i e n t N u l · l a 

R e p o b l a c i ó 
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4.6 AGENTS INCIDENTS 
4 . 6 . 1 N A T U R A L S 

F o n g s  

E p i f i t s  

I n s e c t e s  

A l t r a fauna  

A g e n t s a b i ò t i c s  

S i g n e s d ' e r o s i ó  

4 . 6 . 2 A C T I V I T A T S H U M A N E S 

R e s t e s d ' a c t i w t a t s a g r o f o r e s t a t s ( t e r r a s s e s , m u r s . . . ) . . . 

P a s t o r e i g  

N o v a r o t u r a c i ó  

C a ç a  

A c c i ó d e m a q u i n à r i a  

L í n i e s e l è c t r i q u e s  

F o c  

S i g n e s d e f r e q ü e n t a c i ó . . 

T r e b a l l s s i i v l c o l e s : a c l a r i d e s 

t a l l a d e s a n - e u 

4.7 ALTRES 
P r e s è n c i a d ' a r b r e s m o r t s ? N o 

G è n e r e 

r e c o n e i x e n )  

S i D r e t s C a l g u t s 

e s p è c i e 

N o m b r e . . 

( s i e s 

D i à m e t r e : m à x m i n . , 

O b s e r v a c i o n s  

5. ESTRATIFICACIÓ DE LA VEGETACIÓ (% de recobriment) 
E s t r a t a r b o r i % E s t r a t a r b u s t i u % E s t r a t h e r b a c i % 

L í q u e n s % F u i t e % R o q u e s % 

B r i ò f i t s % 

1 ESPÈCIE Meso. Micro Nano.+Cam. 

TOTAL 

6 
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FITXA DE MARCATGE 

6. INVENTARI ESTRAT ARBORI 
6.1 PEUS COMPTATS 

1 
ALÇADA 
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6.2 RESUM 

6 . 2 . 1 C l a s s e s d i a m è t r i q u e s . 

E S P È C I E 5<10 10<15 15<20 20<25 25<30 30<35 35<40 40<45 45<50 50<55 T O T A L 

TOTAL 

E S P È C I E < 2 m . 2<5m. 5 < 8 m . 8<11m. 11<14n i 1 4 < 1 7 m > = 1 7 m . T O T A L 

TOTAL 
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ANNEX 2: Base de dades associada al mapa de punts 
de mostreig 
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Sff 

s 

401 



Anàlisi i valoració dels boscos de les valls d'Hortmoier i Sant Aniol (Alta Garrotxa)  

i « 

o o 

Ö Ö 

V CO o o 
8 

s s 

g 
h - i t M i J - , - , ;•>- cMi'-

y— 
O Ö Ö 

s g 

g s 
o T-d d 

s 

S i 

8 

S 

tM o 
S 

!S 

d ° ° S d 

T— 

I 

0>i0 cvi OiO 

f- Oi«J 

m :in o o did 

S 

S S 

m d 

S 
S 

d'o o d 

m S i i 
m T-00 

s 

m 

s s 

s! 

S 

î? S CM 

S 

s 

r- ^ r-« <DjP> to œl® 
SÎ iSS 

S a 

S 5 S? 
•J 
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