ESTAT DE REGENERACIÓ DELS BOSCOS DE L’ÀMBIT DEL
PARC GRÍPIA-RIBATALLADA A SABADELL

Sabadell, 2017

1

2

Aquest estudi ha estat elaborat per l’ADENC amb la col·laboració i assessorament de la Dra.
Sandra Saura-Mas, investigadora del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals). El treball de camp has estat realitzat pels voluntaris i les voluntàries del grup GrípiaRibatallada de l’ADENC.
Coordinació del projecte:
Dra. Sandra Saura-Mas
Dr. Abraham Mas Garcia
Joan Cuscó Borràs
David Alemany Gambau
Adelaida Clavaguera Mora
Treball de camp:
Joan Cuscó Borràs
David Alemany Gambau
Gerard Codina Martínez
David Casals Blanch
Mercedes Cerrato Serrano
Diana Milena Roa Rodríguez
Verónica Siguero Martín
David López Bosch
Cartografia:
Verónica Siguero Martín
Redacció:
Dra. Sandra Saura-Mas
Joan Carles Sallas Puigdellívol
Adelaida Clavaguera Mora
David Alemany Gambau
David López Bosch
Joan Cuscó Borràs
Gerard Codina Martínez

3

Fe d’errates
En alguna de les figures apareix com a Viburnum rhytidophyllum quan en realitat es tracta de
Cotoneaster lacteus. Viburnum rhytidophyllum no s’ha detectat a l’àrea d’estudi, es tracta d’un
error inicial d’identificació.
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

El paper de l’ADENC en la protecció del medi natural proper
L’Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) ha mostrat històricament el
seu interès per l’espai agroforestal situat al corredor ecològic, o connector biològic
prelitoral del nord de la plana del Vallès, des del Llobregat fins La Tordera. Aquesta és
una de les «celles naturals» de major dimensió, emmarcada entre les dues ciutats més
grans del Vallès, Terrassa i Sabadell, i que representa un espai lliure d’unes condicions
biològiques i ambientals, socials i de lleure úniques, una «joia del Vallès» en el marc de
la conglomeració urbana més gran de Catalunya, després del Pla de Barcelona,
(Terrassa, Sabadell-Barberà del Vallès-Badia, Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès,
i fins i tot Rubí).
Aquest indret de grans finques agrícoles, que ara anomenem Espai Grípia-Ribatallada,
anteriorment s’havia anomenat Mancomunitat Sabadell - Terrassa (SABATASA), fou
unes de les zones ACTURS (1970) dels plans «desarrollistes» del «Ministerio de la
Vivienda» en períodes anteriors al restabliment de la Generalitat de Catalunya.
D’aquella època, són les actuacions de prioritat pública i d’expropiació de grans finques
perifèriques de Barcelona, entorn l’eix de la AP-7 /B-30, la Universitat Autònoma de
Barcelona, el Centre Direccional de Cerdanyola, l’Espai de Gallecs - Mollet - Sta.
Perpetua (CIM Vallès) i l’espai no consolidat de la Mancomunitat de Sabadell i Terrassa,
amb la construcció de l’Institut Arrahona-Egara, el Centre de Transferència de Residus,
el Consell Comarcal, el Parc de Carreteres de GENCAT, i instal·lacions de la UPC.
L’Aprovació del Pla General Municipal d’Ordenació Urbana de Sabadell (PGMOS-93) i el
marc conceptual de la protecció del Rodal de la Ciutat, amb l’acord del «Protocol del
Rodal de Sabadell» (Ajuntament de Sabadell, ADENC, UES, Unió de Pagesos de Sabadell
i Federació d'Associacions de veïns) van permetre acotar perfectament a Sabadell la
ciutat construïda i per urbanitzar, i destinar la resta del terme municipal a les funcions
ambientals del rodal de la ciutat, amb la formació de parcs ecològics-fluvials, parcs
agrícoles i parcs forestals. Gran part d'aquests espais però, no han estat desenvolupats,
ni s’hi han plantejat propostes de Custòdia del Territori amb implicació de la societat
civil. Només el Bosc de Can Deu ha realitzat algun pas de «gestió forestal».
Al mateix temps, al terme municipal de Terrassa també s'ha avançat en la definició
d'usos dels espais. Tot i les discrepàncies històriques de l’ADENC amb l’Ajuntament de
Terrassa a propòsit de la urbanització del «Golf del Prat - La Caixa» a la finca de
Torrebonica, Terrassa ha protegit també històricament la ciutat del creixement
urbanístic, a través del seu primer Pla General Urbanístic (PGOU-1984), la revisió del
PGOU de l’any 2000 i amb la formulació de l’Anella Verda de Terrassa mitjançant un Pla
Especial de Protecció i de Gestió de l’entorn natural de la ciutat.
L’ADENC ha treballat històricament per la defensa de l’interès públic, social i natural
d’aquest espai entre dues grans ciutats, l’espai que ara anomenem Parc GrípiaRibatallada, de la mateixa manera que ho han aconseguit altres grans ciutats d’Europa i
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del món, protegint grans finques agrícoles de topografia planera (no muntanyosa) prop
de la ciutat en grans capitals i conurbacions urbanes com el «Ring de Viena», el «Green
Belt» de Londres, o l’ús del Parc de Collserola com a espai de lleure urbà per la ciutat
de Barcelona, entre altres. De la mateixa manera, podem considerar que al Vallès,
d’una forma o altra, s’ha aconseguit la protecció de Gallecs com espai natural i agrícola
del Vallès, reconegut com un espai PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) previst a la Llei
d’Espais Naturals (LEN-1995), un espai d’interès públic i una altra «joia del Vallès», i
d’altres espais a partir de l’aprovació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona-2010 i
l’aprovació i d’una normativa d’obligat compliment del sol no urbanitzable.
L’incident meteorològic de les ventades del 2014
El 9 de desembre de 2014 un fort temporal de vent va colpejar Catalunya i va afectar en
major gravetat la zona del Vallès. Va provocar dues persones mortes a Terrassa,
múltiples ferits i importants destrosses materials i afectacions a serveis diversos. Un
dels efectes directes va ser la caiguda massiva d'arbres, concretament va provocar el
trencament de capçades, la caiguda i desarrelament d’aproximadament uns 300.000
arbres només al Rodal de Sabadell.
Des de l’instant en que aquest fenomen meteorològic va tenir lloc i veient l’afectació
que va tenir en els boscos del Vallès, l’ADENC va començar a preocupar-se per
l’evolució d’aquests fets. Des de l’any 2014 ha mostrat interès pel model de recuperació
d’aquests boscos i ha organitzat actes com per exemple un cicle de xerrades, junt amb
la Unió Excursionista de Sabadell (UES), per reflexionar i debatre sobre els efectes
d'aquest temporal de vent del Vallès de l’any 2014.
Els treballs de recuperació del Bosc de Can Deu
Des de llavors, en molts dels boscos afectats s’ha realitzat la retirada de la fusta morta
per reduir el risc d’incendi i de caiguda d’arbres que van quedar sense tombar. Els
treballs organitzats per la propietat de Can Deu, les entitats de Sabadell, la Fundació
Antigues Caixes Catalanes i l’Ajuntament de Sabadell, va plantejar el desbrossament del
bosc en dues fases. Primer de tot la retirada de la fusta dels arbres tombats, arbres
trencats i de risc de caiguda en els espais planers forestals, inclosa la retirada de part de
l’arrel sense roturar els camps, i per altra banda, la retirada puntual d’arbres caiguts en
els espais de torrent de més difícil accés per la topografia i pel respecte de la seva
vegetació de ribera.
Durant la segona fase, mitjançant la participació ciutadana, es van iniciar diferents
experiències de plantació de nous plançons d’arbres, corresponents al pi blanc, en
indrets de superfícies planeres. Aquestes tenen un manteniment i una gestió tutelada,
però amb una certa custòdia ciutadana, amb activitats per anar a regar i fer
aportacions d’aigua en indrets de poca humitat i molta insolació, per la nova situació
de desforestació total de la plana. En alguns casos s’han replantat arbres en parcel·les
properes a camins on s’ha cregut convenient assegurar una restauració, però són pocs
els seguiments de regeneració dels boscos que s’hi han fet des de llavors, donant per
fet que la feina de disminuir el risc d’incendis ja s’havia realitzat i que la principal
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preocupació s’havia resolt. El futur de la gestió d’aquests boscos afectats, sobretot en
l’àmbit exterior a Can Deu, ha passat a ser un tema oblidat i menyspreat, passant per
alt la recuperació del bosc com a eina d’ambientalització i com indicador de la «ciutat
verda» i de qualitat de vida de la ciutat.
L’espai Grípia-Ribatallada
Gran part de les àrees forestals afectades del municipi de Sabadell formen part de
l’espai del Parc Grípia-Ribatallada, un espai agrícola i forestal de gran valor ecològic on
l’ADENC ha centrat el seu interès per la importància pels serveis ecosistèmics que
ofereix als ciutadans de Sabadell, Terrassa, Castellar del Vallès, Sant Quirze i
Matadepera. Els boscos predominants són pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb
una coberta inferior (subvol) d’alzines (Quercus ilex), que per les seves característiques i
ubicació territorial al peu de la serralada prelitoral del Vallès, és un espai de vital
importància per la biodiversitat de la Plana del Vallès. Degut a la mútua preocupació de
l’Ajuntament de Sabadell i l’ADENC en el futur de les masses forestals d’aquest espai va
sorgir la idea d’aquest estudi.
L’àmbit Gripia-Ribatallada està caracteritzat i delimitat a l’oest, pel Torrent de la Grípia,
el darrer torrent o recollida d’aigües tributari del Riu Besòs, abans d’iniciar-se la vessant
del sistema Llobregat amb la riera de les Arenes a Terrassa, en el sistema tributari
Grípia-Betzuca, que esdevé finalment la Riera de Sant Quirze, i el Riu Sec als municipis
de Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallès, i que neix al Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i Serra de l’Obac a Matadepera. Per altra banda, el Torrent de Ribatallada és
el primer torrent naturalitzat del Riu Ripoll a la vessant Oest, després de la ciutat de
Sabadell, darrera el nucli i barri de Can Deu - La Planada del Pintor. Les seves
característiques topogràfiques, geològiques i de vegetació en fan un torrent amb una
aportació d’aigua estable. La formació del Pantà de Ribatallada (actualment abandonat)
i tot el sistema de pous i canals que es va realitzar, fou el nucli de la primera gran
explotació de recursos hídrics per aportar aigua a la ciutat de Sabadell els segles XIX i
XX.
El Torrent de Ribatallada i el Pantà de Ribatallada són un dels exemples de torrent
singular que podria estar categoritzat com a espai de ribera PEIN en entorns urbans i
que esdevé un limit geogràfic, conjuntament amb els talussos del Riu Ripoll, també
d’una singularitat geològica que permetria la seva protecció natural a nivell del Pla
d’Espais d’Interès Natural-PEIN i en el marc de la legislació d’espais naturals-LEN.
L’objectiu
Aquest estudi té com a principal objectiu avaluar l’estat de conservació i la capacitat de
regeneració dels arbres i arbustos de les zones afectades per les fortes ventades del
desembre de 2014, en l’àmbit públic del Parc Grípia-Ribatallada, a Sabadell. A més, un
altre objectiu cabdal d’aquest estudi és fer recomanacions de gestió en funció dels
resultats obtinguts, que puguin ser d’utilitat per les futures actuacions de conservació
d’aquests espais. Alhora, moltes de les recomanacions que sorgeixen de l’Estudi són
extrapolables a altres zones afectades del mateix municipi de Sabadell i d’altres espais
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del Vallès ja que la problemàtica, producte de la desforestació per les ventades de 2014
i els comportaments posteriors de regeneració del bosc, és generalitzada a aquests
indrets del Vallès.
La conservació del parc Grípia-Ribatallada
L’ADENC considera que el marc de treball de l’administració i dels propietaris agrícoles i
forestals dels espais del Rodal de la Ciutat, és el de trobar fórmules concertades
públiques-privades de gestió del medi natural, en que les prioritats compartides siguin
models de gestió similars, que assumeixin la conservació de la biodiversitat per sobre
de la producció i gestió forestal, sobretot en espais de torrents i forestals. També que
l’espai agrícola cooperi en els funcions ambientals de la diversitat de fauna i avifauna
com a repositori d’aliment, i que l’administració assumeixi que cal ajudar amb recursos
públics a la propietat, per uns espais que fan una gran funció ambiental i social a les
ciutats, i que té un cost baixíssim de manteniment comparat amb els espais lliures
urbans (Parc de Catalunya, Sant Pau de Riu Sec, Parc Taulí).
Les intervencions puntuals dels espais de lleure social (zones d’estada) per alleugerir la
pressió sobre els espais naturals (Sant Llorenç - Serra de l’Obac) i les actuacions de
recuperació de la vegetació singular i de la fauna, conjuntament amb la recuperació de
la massa forestal del bosc mixt, haurien de ser els projectes més capdavanters per
tornar a il·lusionar la ciutadania, i ser capaços de focalitzar l’interès d’aquesta en la
preservació i recuperació de la natura, per exemple, amb la singularització del Parc
Gripia-Ribatallada com a un espai reconegut com «una Joia del Vallès».

2. METODOLOGIA
Zona d’estudi
En l’àmbit del Parc Grípia-Ribatallada, s’han mostrejat tres zones, totes elles municipals
(gestió i propietat municipal) i on no s’hi han realitzat plantacions, per tal que això no
afecti als resultats de l’estudi. D’ara en endavant, les tres zones són: Sant Julià d’Altura
(zona A), Bosc de Castellarnau (zona B), Bosc del Parc Agrari (zona C) (les podeu
localitzar al següent mapa).
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Disseny experimental i metodologia
A cada zona s’han mostrejat tres parcel·les situades sempre en zones forestals. A
cadascuna d’aquestes parcel·les de 10 metres de radi, s'hi han mesurat diferents
variables. Concretament, s'hi han realitzat mesures forestals per tal d’obtenir una
descripció dels boscos, del seu estat de conservació, de la diversitat d'arbres, de
sotabosc i florística, d’abundància relativa d’espècies i de l’estat de regeneració.
S'ha identificat cada arbre i arbust adult (individus majors de 15 cm d’alçada) i se n’ha
calculat, el nombre total de peus i el DBH (diàmetre a l’alçada del pit) de cadascun
d’ells. De cada individu també s'ha valorat el seu estat sanitari, segons si estava sa,
malalt, viu o mort.
Per calcular els plançons apareguts per germinació, és a dir, plantes de màxim tres
anys, s'han identificat aquells individus d’alçada inferior a 15 cm. En aquest cas, s'ha
identificat cada individu taxonòmicament i se n'ha mesurat la seva alçada. S’ha escollit
aquesta alçada de plançó, ja que és la mida representativa de plançons germinats
després de les ventades del 2014.
A l’interior de cada parcel·la s'ha traçat un transsecte de 20 metres de longitud per
valorar l’estrat arbustiu i l’obertura de capçada a l’interior de la parcel·la. Cada 0,5
metres del transsecte s’ha anotat quines espècies hi ha en el punt, quina és la
cobertura del sòl i el percentatge de cobertura de capçada arbòria.
Els codis de les espècies que es presenten a l’apartat de resultats d’aquest treball són
les tres primeres lletres dels dos components del nom científic en llatí, per exemple:
Pinhal és Pinus halepensis (pi blanc). Veure la següent taula:

Codi
Ailalt
Aspacu
Calesp
Celaus
Cisalb
Clevit
Cofra
Cramon
Hedhel
Launob
Ligova
Lonetr
Lonimp
Oleeur
Pinhal
Pislen
Prucer
Quecer
Quecoc
Quehum
Queile
Rhaala
Roscan
Rosoff
Rubper
Rubulm
Smiasp
Sordom
Vibrhy

Nom científic
Ailantus altisima
Asparagus acutifolius
Calicotome spinosa
Celtis australis
Cistus albidus
Clematis vitalba
Cotoneaster francheti
Crataegus monogyna
Hedera helix
Laurus nobilis
Ligustrum ovalifolium
Lonicera etrusca
Lonicera implexa
Olea europaea
Pinus halepensis
Pistacia lentiscus
Prunus cerasifera
Quercus cerrioides
Quercus coccifera
Quercus humilis
Quercus ilex
Rhamnus alaternus
Rosa canina
Rosmarinus officinalis
Rubia peregrina
Rubus ulmifolius
Smilax aspera
Sorbus domestica
Viburnum rhytidophyllum

Nom comú
Ailant
Esparreguera
Argelaga negra
Lledoner
Estepa blanca
Vidalba
Cotoneaster
Arç blanc
Heura
Llorer
Troana
Lligabosc etrusc
Lligabosc
Olivera
Pi blanc
Llentiscle
Mirabolà
Roure cerrioide
Garric
Roure martinenc
Alzina
Aladern
Rosa silvestre
Romaní
Rogeta
Esbarzer
Arítjol
Servera
-
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A més, per a cada zona s’han recollit dades per tal d’elaborar una fitxa descriptiva
d’amenaces, camins, deixalles, i presència humana.
Les pertorbacions antròpiques s'han mesurat de forma qualitativa a través d’un
formulari on es valora del 0 (mínim) al 5 (màxim) les següents variables: presència de
deixalles, presència de camins, presència de persones i presència d’espècies de plantes
invasores. La valoració s'ha fet visualment a través d’un transsecte a peu al llarg del
bosc.
Durant les mesures forestals, i de forma complementària, també s’han anotat les
espècies d’altres organismes vius que s’han detectat. Aquestes dades resultants, són
una aproximació a la biodiversitat animal i vegetal de la zona, però en cap cas són
concloents, ja que no s’han utilitzat les metodologies adequades per a la determinació
de la composició de biodiversitat de les zones d’estudi. De totes maneres, en aquest
treball s’adjunta el llistat de totes les espècies, animals i vegetals, detectades durant el
treball de camp.

3.RESULTATS I DISCUSSIÓ
3.1. Estructura i composició dels boscos
A l’hora d’estudiar els boscos, s’ha fet per estrats, de manera que s’han obtingut dades
d’estructura i composició per a les dues capes: arbòria (inclou totes les espècies de més d’1’5,
d’alçada), arbustiva (inclou també les lianes) i herbàcia. Així doncs, els resultats també es
presenten tenint en compte aquests estrats.

A. ESTRAT ARBORI: Estructura i composició
Als següents gràfics (Figura 1) es poden observar les dades que defineixen com és l’estructura
de l'estrat arbori d’aquests boscos. En concret, es mostren les dades del nombre de peus total i
el DBH promig (diàmetre a l’alçada del pit) de cada espècie (Figura 2). En primer lloc, pel que fa
a la composició, als boscos de St. Julià d’Altura i de Castellarnau l’espècie arbòria dominant és
l’alzina (Queile), mentre que al bosc del Parc agrari, ho és l’olivera (Oleeur) (Figura 1).
Pel que fa a la composició
d’espècies arbòries del bosc de Sant
Julià cal destacar que, en segon lloc
pel que fa a la dominància, hi
trobem
diferents
espècies
aproximadament en proporcions
iguals, com el pi blanc, el lledoner i
el roure. Pel que fa a la resta
d’espècies (Figura 2a), hi són en
proporcions molt petites (densitats
menors que 0.01 peus m2).

12

Al bosc de Castellarnau, en
segon lloc pel que a abundància,
hi trobem el roure, seguit pel pi
blanc, l’aladern i l’arç blanc, a
parts
semblants
(aproximadament densitats de
0.03 peus m2).

Per últim, al bosc del Parc
Agrari, hi trobem com a
espècies subdominants l’alzina,
el roure i el pi blanc (en
densitats aproximadament de
(0.2-0.15 peus m2).

Figura 1. Nombre de peus per a cada espècie. A) al bosc de Sant Julià d’Altura; B) al bosc de
Castellarnau, C) al bosc del Parc agrari. Els codis de les espècies són les tres primeres lletres dels
dos components del nom científic en llatí (veure apartat 2 – mètodes).

És important també,
destacar la presència d’espècies exòtiques, introduïdes i/o
subespontànies. Celtis australis (el lledoner) és una espècie present als tres boscos estudiats, i
que es considera introduïda, de distribució Mediterrània-Submediterrània. Avui en dia trobem
individus plantats, naturalitzats o subespontanis al bosc (Bolòs, O. & Vigo, J. 1984-2001), però
no està considerada una espècie invasora i per tant perillosa pels nostres ecosistemes.
L’ Ailanthus altissima (ailant) es considera originari de la Xina, i a casa nostra el trobem plantat,
i sovint naturalitzat. Es considera una espècie introduïda i amb una capacitat invasora alta (es
troba inclosa al Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores – veure Annex 2). Aquesta
planta s’ha detectat al bosc de Sant Julià d’Altura, tot i que pocs individus (aprox., 0.003 peus
m2), de manera que aparentment estaria en les fases inicials d’invasió i encara es podria retirar
a temps, abans no produeixi efectes irreversibles en l’ecosistema.
D’altra banda, el bosc del Parc agrari és on trobem més espècies arbòries introduïdes i
exòtiques: Cotoneaster lacteus (originari de la Xina, plantat com a ornamental i subespontani a
Catalunya), Ligustrum ovalifolium (la troana, introduïda com a cultivada i ornamental i
originària del Japó) i Cotoneaster franchetii. Actualment cap d’aquestes espècies es troba
catalogada com a invasora, principalment pel desconeixement que se’n té de la seva existència
i potencial invasor.
Fins ara hem parlat de la dominància de les espècies segons la seva abundància en nombre de
peus, però al veure els resultats obtinguts per a les mesures de DBH (Figura 3), podem fer una
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aproximació a quins arbres presenten més biomassa en els diferents tipus de bosc. Els resultats
mostren que als tres tipus de bosc, el pi blanc és l’espècie amb majors valors de DBH, i per tant
l’espècie que té individus més grossos (arbres de diàmetre entre 30-35 cm als boscos d’Altura i
Castellarnau, i una mica més petits als del parc Agrari, al voltant dels 20 cm) (Figura 3). Així
doncs, als tres boscos estudiats, el vol del bosc (la part superior del bosc o cobricel arbori) és
format principalment per pi blanc, mentre que l’alzina i els roures formen part del subvol. En
aquestes dades cal tenir en compte que molts dels individus de pi blanc són morts (veure Taula
2).
Figura 2. DBH promig
per a cada espècie; a)
al bosc de Sant Julià
d’Altura, b) al bosc de
Castellarnau, c) al bosc
del Parc agrari. Els
codis de les espècies
són les tres primeres
lletres
dels
dos
components del nom
científic en llatí (veure
apartat 2 – mètodes).
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Taula 2. Dades de mortalitat, DBH i densitat per a les dues espècies més representatives i
abundants dels boscos estudiats, el pi blanc (Pinus halepensis) i l’alzina (Quercus ilex).
Sant Julià d'Altura

Pinus halepensis
Quercus ilex

Pinus halepensis
Quercus ilex

Pinus halepensis
Quercus ilex

Nombre de peus
morts

Nombre de
peus vius

19
4

3
357

Nombre de peus
morts

Nombre de
peus vius

18
0

1
234

Nombre de peus
morts

Nombre de
peus vius

2
5

48
75

Total nombre
% Mortalitat
de peus
22
86,4
361
1,1
Bosc de Castelllarnau
Total nombre
% Mortalitat
de peus
19
94,7
234
0
Bosc del Parc Agrari
Total nombre
% Mortalitat
de peus
50
80

4,0
6,3

Densitat
(peus m2 )

DBH promig
(cm)

0,07
1,15

31,17
2,14

Densitat
(peus m2 )

DBH promig
(cm)

0,06
0,74

37,94
3,48

Densitat
(peus m2 )

DBH promig
(cm)

0,16
0,25

21,86
1,17

Els boscos de St. Julià d’Altura i Castellarnau presenten una alta mortalitat de Pinus halepensis,
la major part d’ells degut a l’episodi de ventades. S’observa en tots els casos com el pi blanc és
l’espècie amb major nombre d’individus adults de mida considerable i també la més afectada
per les ventades. En canvi, Quercus ilex es troba en majors densitats però mides més petites i
per tant, en més bon estat de regeneració que la pineda.
També s’han obtingut els valors d’obertura de la capçada de l’estrat arbori per a cada bosc i
s’ha detectat que el bosc de Sant Julià d’Altura té un 65% de l’estrat arbori sense cobertura, és
a dir, per on hi passa la llum. Els altres dos boscos mostren valors semblants, 34.2% (bosc de
Castellarnau) i 37.8 (bosc del Parc Agrari). Per tant, sembla que el bosc de Sant Julià d’Altura és
el que finalment ha mostrat més efectes de la ventada, si bé sabem que s’hi han fet treballs
forestals després d’aquesta, els quals pot ser que hagin afectat els resultats.

B. ESTRAT ARBUSTIU: Estructura i composició
Tal i com es pot observar a les Figures 3, 4 i 5, s’ha mesurat la diversitat d’espècies a partir de la
riquesa (nombre d’espècies) promig de les parcel·les estudiades. El bosc de Sant Julià d’Altura i
el de Castellarnau tenen valors molt semblants de riquesa, 15 i 14 respectivament, amb un
total de 10 espècies d’arbustos i lianes, en cada bosc, i abundàncies relatives dels diferents
estrats molt semblants. En canvi, el bosc del Parc Agrari és el que mostra menys riquesa
d’espècies i un pitjor estat del sotabosc. De fet no s’hi ha trobat cap espècie vegetal
considerada arbustiva pròpiament, a part de dues espècies de lianes.
Als gràfics de barres de les Figures 3, 4 i 5 s’hi ha representat una categoria anomenada SCA
(sense cobertura arbustiva). Com s’hi pot veure, s’ha detectat que el bosc del Parc Agrari és el
que presenta una menor cobertura arbustiva (SCA: 87.8%), al contrari que el de Sant Julià
d’Altura, que és el que presenta una major cobertura arbustiva (SCA: 41.62%). El bosc de
Castellarnau es trobaria en un punt intermedi (SCA: 58.24%), tot i que cal destacar-ne la
troballa d’un individu de port gairebé arbori de Pistacia atlantica, espècie introduïda de la
familia del llentiscle.
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Aquesta informació és important per la prevenció d’incendis i per al manteniment de la
biodiversitat dels espais. Així doncs, el bosc del Parc agrari, és on hi trobem menor càrrega
combustible al sotabosc, però alhora és el que presenta menys diversitat d’espècies vegetals.
Mentre que els altres dos boscos es troben amb valors de diversitat d’espècies vegetals molt
majors i valors de risc d’incendis també més alts, ja que tenen més abundància de sotabosc.
Tot i així, tampoc es tracta d’un risc màxim, ja que l’abundància de cobertura del sotabosc es
troba al voltant del 40-60%.

Riquesa total: 15
Arbòria Arbustiva Liana
(4)
(5)
(5)
Celaus
Aspacu
Clevit
Cramon
Calesp
Hedhel
Pinhal
Rosoff
Lonimp
Queile
Rubulm Rubper
Rusacu
Smiasp

Abundàncies relatives dels
diferents estrats (%)
Arbòria Arbustiva Liana
20,80
22,40
46,50
Figura 3. Dades d’abundància relativa i diversitat d’espècies per al bosc de Sant Julià
d’Altura. SCA significa: Sense Cobertura Arbustiva
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Riquesa total: 14
Arbòria Arbustiva
Liana
(2)
(7)
(3)
Oleeur
Aspacu
Hedhel
Queile
Cisalb
Rubper
Pislen
Smiasp
Quecoc
Roscan
Rosoff
Rubulm
Abundàncies relatives dels
diferents estrats (%)
Arbòria Arbustiva
Liana
11,23
25,49
30,76
Figura 4. Dades d’abundància relativa i diversitat d’espècies per al bosc de Castellarnau.
SCA significa: Sense Cobertura Arbustiva

Abundàncies relatives dels
diferents estrats (%)
Arbòria Arbustiva Liana
5,88
0
15,39

Abundància relativa de les espècies
de sotabosc (%)

100,00

Riquesa total: 4
Arbòria Arbustiva Liana
(2)
(0)
(2)
Oleeur
Lonetr
Queile
Rubper

90,00
80,00
70,00
60,00

50,00
40,00
30,00
20,00

10,00
0,00

SCA

Rubper

Lonetr

Oleeur

Queile

Figura 5. Dades d’abundància relativa i diversitat d’espècies per al bosc del Parc Agrari. SCA significa:
Sense Cobertura Arbustiva
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C. ESTRAT herbaci
El bosc de Castellarnau és el que presenta un estrat herbaci més important (47.9%), juntament
amb el bosc del Parc agrari que presenta una proporció del 37.4% (Figura 6). D’altra banda, el
bosc de Sant Julià d’Altura és el que en presenta menys (19.24%).
Aquest patró, probablement és degut a que en els boscos amb més sotabosc arriba menys llum
a l’estrat que queda per sota, és a dir l’herbaci, i per tant hi ha menys proporció d’aquest. És el
cas del bosc de Sant Julià d’Altura.
Pel que fa a la fullaraca i branquillons en descomposició, el bosc de Sant Julià és el que
presenta més quantitat (61.8%) seguit del bosc del Parc agrari (57.55%) i el bosc de
Castellarnau (38.2%). Així doncs, tots presenten valors relativament acceptables d’aportació de
matèria en descomposició al bosc, un factor molt important per al funcionament d’un
ecosistema forestal.
Així doncs, els valors de sòl nu es mouen entre el 0% (bosc del Parc agrari) i el 21.74% (bosc de
Sant Julià d’Altura).
Bosc de Sant Julià d'Altura

Boscos de Castellarnau

B

B

H

H

Bi H

Bi H

SN

SN

Boscos del Parc Agrari

B
H
Bi H
SN

Figura 6. Percentatges dels diferents tipus de cobertura del sòl: B = branquillons i fullaraca en descomposició, H =
herbàcia; B i H= branquillons i fullaraca en descomposició acompanyats d’herbes; SN = Sòl nu.

18

3.2. Estat de regeneració de l’estrat arbori després de les ventades
A. Regeneració per rebrotada de Quercus ilex
L’alzina (Quercus ilex) és una espècie amb una gran capacitat de regeneració, mitjançant un
procés de rebrotada després d’una pertorbació. És per aquest motiu, que en les parcel·les amb
la presència d’aquesta espècie s’ha analitzat quants rebrots per individu es donen i en quins
percentatges (Taula 3). La resta d’individus, 65.5 % al bosc de St. Julià d’Altura, 72.3% al bosc
de Castellarnau i 77.5% al bosc del Parc Agrari, són individus amb un sol peu, sense rebrots.

% d'individus amb rebrots
Nombre
de rebrots
2
3
4
5
6
20

Sant Julià
d'Altura
7.4
7.9
6.8
10.6
1.2
0.6

Bosc de
Bosc del
Castellarnau Parc Agrari
5.8
3.1
3.7
1.9
3.8
0.7
14.4
6.8
0
0
0
0

Taula 3. Percentatge d’individus de
Quercus ilex amb diferent nombre de
rebrots, per a cada localitat.

B. Regeneració per germinació de Quercus ilex i la resta d’espècies arbòries

Sant Julià d'Altura
Celaus
Queile

Quecoc
Quecer
Pinhal
Arbune
Oleeur

Bosc de Castellarnau

Quecer
Queile
Cramon

A la Figura 7 es pot observar que, al bosc
de Castellarnau i el del Parc Agrari, la
majoria de plançons germinats els darrers
anys són d’alzina i roure. Pel que fa a
l’alzina, representen el 33% i 17.4% del
total de plançons, respectivament als dos
boscos, mentre que els plançons de roure
representen
el
53.3%
i
71%
respectivament.
Així doncs, en aquests dos boscos
s’observa com l’espècie amb més
regeneració per germinació és el roure i en
segon lloc l’alzina. La resta d’espècies es
troben en percentatges més petits, per
sota del 15%.
És interessant destacar que no s’han
detectat plançons d’espècies exòtiques en
abundància, a excepció del lledoner als
boscos de Sant Julià d’Altura i del Parc
Agrari. De totes maneres, cal recordar que
no es considera una espècie invasora, ni
amb impactes greus sobre el medi.
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Bosc del Parc Agrari

Quecer

Queile
Celaus
Oleeur

Així doncs, el vol està format
principalment per pi blanc, mentre
que el subvol majoritàriament per
alzina i roure. Aquestes dues
espècies poden competir amb
avantatge al pi blanc, i per tant
substituir gradualment les pinedes,
seguint un procés de successió
natural
típic
de
la
plana
mediterrània (Folch, 1981).

És diferent el cas del bosc de Sant
Julià d’Altura, on s’ha trobat que els
plançons més abundants són els de
lledoner (48.6%), seguits dels
d’alzina (29.7%). El lledoner és una
Figura 7. Percentatge de plançons per a cada espècie i
espècie
típica de llocs humits i
localitat, respecte al nombre de plançons total.
característica del subvol, i podria ser
que a mig-llarg termini, o bé aquest
competeixi amb l’alzina, o bé que ambdues espècies acabin situant-se en nínxols ecològics
diferents i puguin conviure. Aquests resultats estan molt determinats pel fet que en dues de les
tres parcel·les que s’han mesurat, hi ha presència de plançons de lledoner, especialment en una
en la que n’hi havia molts. Per tant, això no vol dir que tota la zona del bosc de Sant Julià
segueixi el mateix patró. És recomanable seguir aquest procés durant els propers anys i
prospectar en més parcel·les per corroborar si aquest patró es repeteix en tot el bosc o si és
només en la zona de les parcel.les estudiades.

3.3.Pertorbacions antròpiques
Primerament cal tenir en compte que, tot i que aquests resultats són merament qualitatius,
són una aproximació al grau de pertorbació antròpica que pateixen els boscos estudiats. Sant
Julià d’Altura és el bosc en el que s’ha detectat la major freqüentació per persones a peu,
mentre que els boscos de Castellarnau i el Parc agrari són els menys freqüentats. S’ha de tenir
en compte que aquests valors estan esbiaixats pel fet que els boscos sempre s’han visitat en el
mateix horari i per tant, caldria un treball més a fons per acabar de corroborar aquestes dades
amb més exactitud (Taula 4). En canvi, al bosc de Castellarnau és on s’hi ha detectat un major
nombre de camins, fet que potencialment podria promoure una major freqüentació humana
(Taula 4).
La presència de deixalles és semblant als tres boscos, al voltant dels valors 2 i 3. No s’ha
detectat cap abocador incontrolat ni cap valor màxim de deixalles, tot i que tampoc cap valor
mínim.
Les espècies invasores (com ja s’ha comentat a l’apartat de descripció de la composició
forestal) podrien ser un problema al bosc del Parc agrari, ja que és on se n’han detectat més.
Sant Julià d'Altura
Presència de
deixalles (0-5)

Presència de
camins (0-5)

Presència de
persones (0-5)

Presència
d'espècies
invasores (0-5)

3

2

5

1
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Boscos de Castellarnau
Presència de
deixalles (0-5)

Presència de
camins (0-5)

Presència de
persones (0-5)

Presència
d'espècies
invasores (0-5)

3

4

2

1

Boscos del Parc Agrari
Presència de
deixalles (0-5)

Presència de
camins (0-5)

Presència de
persones (0-5)

Presència
d'espècies
invasores (0-5)

2

3

3

3

Taula 4. Valoració qualitativa de les pertorbacions humanes. Cada subtaula representa els valors
de cada bosc estudiat.

3.4. Inventari naturalístic
Durant l’estudi s’han anotat totes les espècies animals i vegetals que s’han detectat, de
manera que finalment s’ha obtingut el següent llistat d’espècies per a cadascuna de les
parcel·les dels boscos d’estudi.
Pel que fa a l’inventari naturalista de plantes, al bosc de Sant Julià d’Altura hi destaca (com ja
s’ha comentat a l’apartat de l’estrat arbustiu) la gran varietat d’espècies d’arbustos i lianes. A
Castellarnau apareixen algunes espècies herbàcies més (entre elles Conyza sp, una planta
introduïda i invasora no detectada durant els transsectes i mostrejos forestals), així com també
una notable quantitat d’espècies arbustives. Al bosc del Parc Agrari hi destaca una major
presència d’espècies herbàcies com ara la jonça (Aphyllanthes monspeliensis) o el fenàs
(Brachypodium sp), i també la detecció de l’orquídia Spiranthes spiralis (Bosc del Parc agrari,
parcel·la C3).
En primer lloc es presenten les tres taules amb informació sobre les plantes detectades, per a
cada bosc estudiat, i en segon lloc es presenten les taules amb les espècies animals detectades
complementàriament.

21

Informació naturalística sobre altres espècies de plantes detectades

Bosc

Codi de la
parcel.la

Sant Julià d'Altura

A1

Arbutus unedo

Arboç

Sant Julià d'Altura

A1

Asparagus acutifolius

Esparreguera

Sant Julià d'Altura

A1

Brachypodium phoenicoides

Fenàs

Sant Julià d'Altura

A1

Bupleurum fruticescens

Fenoll de llop

Sant Julià d'Altura

A1

Celtis australis

Lledoner

Sant Julià d'Altura

A1

Cistus albidus

Estepa blanca

Sant Julià d'Altura

A1

Clematis vitalba

Vidalba

Sant Julià d'Altura

A1

Diplotaxis erucoides

Ravanissa blanca

Sant Julià d'Altura

A1

Euphorbia sp.

Lleterassa

Sant Julià d'Altura

A1

Lonicera implexa

Lligabosc

Sant Julià d'Altura

A1

molsa

-

Sant Julià d'Altura

A1

Olea europaea

Olivera

Sant Julià d'Altura

A1

Psoralea bituminosa

Trèbol pudent

Sant Julià d'Altura

A1

Quercus cerrioides

Roure

Sant Julià d'Altura

A1

Quercus coccifera

Garric

Sant Julià d'Altura

A1

Quercus ilex

Alzina

Sant Julià d'Altura

A1

Rosmarinus officinalis

Romaní

Sant Julià d'Altura

A1

Rubia peregrina

Rogeta

Sant Julià d'Altura

A1

Ruscus aculeatus

Galzeran

Sant Julià d'Altura

A1

Smilax aspera

Arítjol

Sant Julià d'Altura

A1

Sonchus tenerrimus

Lletsó

Sant Julià d'Altura

A1

Ulex parviflorus

Gatosa

Sant Julià d'Altura

A2

Asparagus acutifolius

Esparreguera

Sant Julià d'Altura

A2

Calicotome spinosa

Argelaga negra

Sant Julià d'Altura

A2

Celtis australis

Lledoner

Sant Julià d'Altura

A2

Clematis vitalba

Vidalba

Sant Julià d'Altura

A2

Crataegus monogina

Arç blanc

Sant Julià d'Altura

A2

Erica multiflora

Bruc d'hivern

Sant Julià d'Altura

A2

Hedera helix

Heura

Sant Julià d'Altura

A2

Olea europaea

Olivera

Sant Julià d'Altura

A2

Pinus halepensis

Pi blanc

Sant Julià d'Altura

A2

Quercus cerrioides

Roure

Sant Julià d'Altura

A2

Quercus coccifera

Garric

Sant Julià d'Altura

A2

Quercus ilex

Alzina

Sant Julià d'Altura

A2

Rhamnus alaternus

Aladern

Sant Julià d'Altura

A2

Rubia peregrina

Rogeta

Sant Julià d'Altura

A2

Rubus ulmifolius

Esbarzer

Sant Julià d'Altura

A2

Ruscus aculeatus

Galzeran

Sant Julià d'Altura

A2

Senecio pterophorus

-

Sant Julià d'Altura

A2

Smilax aspera

Arítjol

Sant Julià d'Altura

A3

Ailanthus altissima

Ailant

Sant Julià d'Altura

A3

Asparagus acutifolius

Esparreguera

Sant Julià d'Altura

A3

Calicotome spinosa

Argelaga negra

Sant Julià d'Altura

A3

Celtis australis

Lledoner

Sant Julià d'Altura

A3

Cistus albidus

Estepa blanca

Sant Julià d'Altura

A3

Clematis sp

-

Sant Julià d'Altura

A3

Crataegus monogina

Arç blanc

Sant Julià d'Altura

A3

Euphorbia characias

Lleterassa

Sant Julià d'Altura

A3

Hedera helix

Heura

Sant Julià d'Altura

A3

Pinus halepensis

Pi blanc

Sant Julià d'Altura

A3

Quercus cerrioides

Roure

Sant Julià d'Altura

A3

Quercus coccifera

Garric

Sant Julià d'Altura

A3

Quercus ilex

Alzina

Sant Julià d'Altura

A3

Rubia peregrina

Rogeta

Sant Julià d'Altura

A3

Rubus ulmifolius

Esbarzer

Sant Julià d'Altura

A3

Ruscus aculeatus

Galzeran

Sant Julià d'Altura

A3

Smilax aspera

Arítjol

Tàxon (nom científic)

Tàxon (nom comú)
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Bosc

Codi de la
parcel.la

Castellarnau

B1

Asparagus acutifolius

Esparreguera

Castellarnau

B1

Celtis australis

Lledoner

Castellarnau

B1

Clematis flammula

Vidiella

Castellarnau

B1

Crataegus monogyna

Arç blanc

Castellarnau

B1

Hedera helix

Heura

Castellarnau

B1

Lonicera implexa

Lligabosc

Castellarnau

B1

Pinus halepensis

Pi blanc

Castellarnau

B1

Pistacia lentiscus

Llentiscle

Castellarnau

B1

Quercus cerrioides

Roure

Castellarnau

B1

Quercus ilex

Alzina

Castellarnau

B1

Rhamnus alaternus

Aladern

Castellarnau

B1

Rosa canina

Roser silvestre

Castellarnau

B1

Rubia peregrina

Rogeta

Castellarnau

B1

Rubus ulmifolius

Esbarzer

Castellarnau

B1

Ruscus aculeatus

Galzeran

Castellarnau

B1

Smilax aspera

Arítjol

Castellarnau

B2

Aphyllanthes monspeliensis

Jonça

Castellarnau

B2

Asparagus acutifolius

Esparreguera

Castellarnau

B2

Brachypodium phoenicoides

Fenàs

Castellarnau

B2

Bupleurum fruticosum

Matabou

Castellarnau

B2

Cistus albidus

Estepa blanca

Castellarnau

B2

Cistus monspeliensis

Estepa negra

Castellarnau

B2

Conyza sp.

Coniza

Castellarnau

B2

Crataegus monogyna

Arç blanc

Castellarnau

B2

Diplotaxis erucoides

Ravanissa blanca

Castellarnau

B2

Erica arborea

Bruc boal

Castellarnau

B2

Hedera helix

Heura

Castellarnau

B2

Inula viscosa

Olivarda

Castellarnau

B2

Lonicera etrusca

Lligabosc etrusc

Castellarnau

B2

Olea europaea

Olivera

Castellarnau

B2

Pinus halepensis

Pi blanc

Castellarnau

B2

Prunus cerasifera

Mirabolà

Castellarnau

B2

Quercus cerrioides

Roure

Castellarnau

B2

Quercus coccifera

Garric

Castellarnau

B2

Quercus ilex

Alzina

Castellarnau

B2

Rhamnus alaternus

Aladern

Castellarnau

B2

Rosa canina

Roser silvestre

Castellarnau

B2

Rubia peregrina

Rogeta

Castellarnau

B2

Rubus ulmifolius

Esbarzer

Castellarnau

B2

Ruscus aculeatus

Galzeran

Castellarnau

B2

Silybum marianum

Card marià

Castellarnau

B2

Smilax aspera

Arítjol

Castellarnau

B2

Sonchus tenerrimus

Lletsó

Castellarnau

B2

Sorbus domestica

Server

Castellarnau

B2

Ulex parviflorus

Gatosa

Castellarnau

B3

Aphyllanthes monspeliensis

Jonça

Castellarnau

B3

Arbutus unedo

Arboç

Castellarnau

B3

Asparagus acutifolius

Esparreguera

Castellarnau

B3

Cistus albidus

Estepa blanca

Castellarnau

B3

Cistus monspeliensis

Estepa negra

Castellarnau

B3

Erica arborea

Bruc boal

Castellarnau

B3

Lonicera sp.

Lligabosc

Castellarnau

B3

Olea europaea

Olivera

Castellarnau

B3

Pinus halepensis

Pi blanc

Castellarnau

B3

Quecus coccifera

Garric

Castellarnau

B3

Quercus humilis

Roure

Castellarnau

B3

Quercus ilex

Alzina

Castellarnau

B3

Rhamnus alaternus

Aladern

Castellarnau

B3

Rosa canina

Roser silvestre

Castellarnau

B3

Rosmarinus officinalis

Romaní

Castellarnau

B3

Rubia peregrina

Rogeta

Castellarnau

B3

Rubus ulmifolius

Esbarzer

Castellarnau

B3

Smilax aspera

Arítjol

Tàxon (nom científic)

Tàxon (nom comú)
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Bosc

Codi de la
parcel.la

Parc agrari

C1

Asparagus acutifolius

Esparraguera

Parc agrari

C1

Celtis australis

Lledoner

Parc agrari

C1

Crataegus monogyna

Arç blanc

Parc agrari

C1

Hedera helix

Heura

Parc agrari

C1

Olea europaea

Olivera

Parc agrari

C1

Pinus halepensis

Pi blanc

Parc agrari

C1

Pistacia lentiscus

Llentiscle

Parc agrari

C1

Quercus cerrioides

Roure

Parc agrari

C1

Quercus ilex

Alzina

Parc agrari

C1

Rhamnus alaternus

Aladern

Parc agrari

C1

Rubia peregrina

Rogeta

Parc agrari

C1

Rubus ulmifolius

Esbarzer

Parc agrari

C1

Smilax aspera

Arítjol

Parc agrari

C2

Aphyllanthes monspeliensis

Jonça

Parc agrari

C2

Asparagus acutifolius

Esparreguera

Parc agrari

C2

Brachypodium phoenicoides

Fenàs

Parc agrari

C2

Bupleurum fruticescens

Fenoll de llop

Parc agrari

C2

Clematis flammula

Vidiella

Parc agrari

C2

Hedera helix

Heura

Parc agrari

C2

Lonicera sp.

Lligabosc

Parc agrari

C2

Olea europaea

Olivera

Parc agrari

C2

Pinus halepensis

Pi blanc

Parc agrari

C2

Pistacia lentiscus

Llentiscle

Parc agrari

C2

Quercus cerrioides

Roure

Parc agrari

C2

Rosa canina

Roser silvestre

Parc agrari

C2

Rubia peregrina

Rogeta

Parc agrari

C2

Rubus ulmifolius

Esbarzer

Parc agrari

C3

Aphyllanthes monspeliensis

Jonça

Parc agrari

C3

Asparagus acutifolius

Esparreguera

Parc agrari

C3

Brachypodium phoenicoides

Fenàs

Parc agrari

C3

Bupleurum fruticescens

Fenoll de llop

Parc agrari

C3

Celtis australis

Lledoner

Parc agrari

C3

Eryngium campestre

Panical

Parc agrari

C3

Hedera helix

Heura

Parc agrari

C3

Laurus nobilis

Llorer

Parc agrari

C3

Lonicera etrusca

Lligabosc etrusc

Parc agrari

C3

Olea europaea

Olivera

Parc agrari

C3

Pinus halepensis

Pi blanc

Parc agrari

C3

Quercus cerrioides

Roure

Parc agrari

C3

Quercus ilex

Alzina

Parc agrari

C3

Rubia peregrina

Rogeta

Parc agrari

C3

Sanguisorba minor

Herba de tall

Parc agrari

C3

Spiranthes spiralis

Espirant de tardor

Parc agrari

C3

Ulex parviflorus

Gatosa

Tàxon (nom científic)

Tàxon (nom comú)
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Informació complementària sobre espècies animals detectades

Bosc

Codi de la
parcel.la

Sant Julià d'Altura

A3

Bosc

Codi de la
parcel.la

Castellarnau

B1

Columba palumbus

Tudó

Ocells

Castellarnau

B2

-

Sargantana

Rèptils

Castellarnau

B1

Oryctolagus cuniculus Conill de bosc

Castellarnau

B2

Columba palumbus

Castellarnau

B2

Oryctolagus cuniculus Conill de bosc

Castellarnau

B2

Sylvia melanocephala

Tallarol capnegre

Ocells

Castellarnau

B3

-

Sargantana

Rèptils

Castellarnau

B3

Carduelis carduelis

Cadernera

Ocells

Castellarnau

B3

Columba palumbus

Tudó

Ocells

Castellarnau

B3

Pica pica

Garsa

Ocells

Bosc

Codi de la
parcel.la

Parc agrari

C1

Aegithalos caudatus

Mallerenga cuallarga

Ocells

Parc agrari

C1

Certhia brachydactyla

Raspinell

Ocells

Parc agrari

C1

Columba palumbus

Tudó

Ocells

Parc agrari

C1

Parus cristatus

Mallerenga emplomallada

Ocells

Parc agrari

C1

Phylloscopus bonelli

Mosquiter pàl·lid

Ocells

Parc agrari

C1

Regulus ignacapillus

Bruel

Ocells

Parc agrari

C1

Sciurus vulgaris

Esquirol vermell europeu

Parc agrari

C2

Carduelis carduelis

Cadernera

Ocells

Parc agrari

C2

Columba palumbus

Tudó

Ocells

Parc agrari

C2

Phylloscopus bonelli

Mosquiter pàl·lid

Ocells

Parc agrari

C2

Pica pica

Garsa

Ocells

Parc agrari

C2

Regulus ignacapillus

Bruel

Ocells

Tàxon (nom científic)
Columba palumbus

Tàxon (nom científic)

Tàxon (nom científic)

Tàxon (nom comú)
Tudó

Tàxon (nom comú)

Tudó

Tàxon (nom comú)

Grup biològic
Ocells

Grup biològic

Mamífers
Ocells
Mamífers

Grup biològic

Mamífers
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ DELS BOSCOS: RECOMANACIONS DE GESTIÓ I ACCIONS DE FUTUR
Recomanem, per al conjunt de les tres zones, una continuïtat en l’estudi de la seva composició
i potencialitats ecosistèmiques. Creiem que en un futur seria necessari fer un estudi exhaustiu
dels valors de biodiversitat animal i vegetal de la zona de Grípia-Ribatallada, així com també
dels usos humans que s’hi fan.
Després de l’anàlisi de l’estructura i composició dels tres boscos, tot seguit es presenta un llistat
de recomanacions de gestió per a cadascun de les zones estudiades, amb l’objectiu de la
millora de la conservació i la biodiversitat:
Bosc de Sant Julià d’Altura:
-Estrat arbori: Degut a les ventades, van caure principalment pins blancs, i les alzines estan
ocupant algun dels llocs deixats per aquests. Aquest bosc és el que sembla haver rebut un
major impacte per les ventades, ja que és el que presenta una major obertura en la capçada
arbòria. Està ocorrent un procés de successió natural d’espècies, potencialment canviant el
bosc, en un futur, de pineda de pi blanc cap a alzinar. Per tant, en quant als valors de successió
natural, no es recomana fer accions de plantada ni de tallada, ja que la successió ecològica està
actuant al seu ritme natural.
Les restes de troncs morts presents al bosc proporcionen una aportació de nutrients al sòl, així
com a espècies de fongs, líquens i invertebrats, cosa que afavoreix la presència de vertebrats
com ocells, rèptils i micromamífers. A més, els troncs morts proporcionen amagatalls i generen
microhàbitats molt beneficiosos per a petits animals. D’altra banda, la presència de troncs
morts al terra pot augmentar el risc d’incendis, i per tant caldrà definir la prioritat d’objectius
per a la gestió i intentar trobar un punt mig entre mantenir la biodiversitat i mantenir al mínim
el risc d’incendis.
-Estrat arbustiu: Aquest bosc presenta valors alts de cobertura arbustiva, per tant, aquest
estrat és ben present. Els arbustos poden facilitar la germinació d’altres espècies i també refugi
i menjar per a diversos animals. D’altra banda, la major quantitat de cobertura arbustiva
també implica major risc d’incendis, de forma similar a les restes de troncs morts.
-Pertorbacions humanes: Aquest bosc és on s’hi ha detectat una major presència humana i per
tant, és on potencialment hi pot haver més riscos per al manteniment de la biodiversitat així
com també pel risc d’incendis. De totes maneres, no s’han definit valors molt alts, i tampoc es
troba en una situació de perill per pressió humana, segons les dades que hem obtingut.
-Espècies vegetals introduïdes: És important controlar tots els peus d’ailant ja que és una
espècie amb un potencial invasor molt important. Caldria destruir-la abans que passi a una fase
d’invasió més avançada (veure document adjunt a l’annex 2 per a més recomanacions i detalls).
Bosc de Castellarnau:
-Estrat arbori: Degut a les ventades, van caure principalment pins blancs, i les alzines estan
ocupant els nous espais desocupats de forma semblant a Sant Julià d’Altura. Per tant, s’està
duent a terme un procés de successió ecològica típic de la zona mediterrània, potencialment
passant de pineda de pi blanc, a alzinar i roureda. Aquest bosc i l’anterior han tingut una bona
regeneració per rebrot i germinació d’alzina i de roure, i per tant, en quan als valors de
successió natural, no es recomana fer accions de plantada ni de tallada, ja que la successió
natural està actuant al seu ritme.
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Les restes de troncs morts permeten aportar nutrients al bosc i també proporcionen amagatall
per a espècies de rèptils i petits animals, així com l’augment de les poblacions de certs insectes
que atrauen ocells i altres animals. D’altra banda, de forma semblant al bosc de Sant Julià
d’Altura, la presència de troncs morts al terra pot augmentar el risc d’incendis, i s’haurà de
trobar un equilibri entre l’afavoriment de la biodiversitat i el control dels incendis forestals.
-Estrat arbustiu:
Aquest bosc presenta els valors més alts de cobertura arbustiva, per tant, aquest estrat és ben
present. Els arbustos poden facilitar la germinació d’altres espècies vegetals i també
proporcionen refugi i menjar per a diversos animals. D’altra banda, la major quantitat de
cobertura arbustiva també implica un major risc d’incendis, de forma similar al bosc de Sant
Julià d’Atura.
-Pertorbacions humanes: Caldria estudiar més en profunditat la zona per tal de detectar els
efectes dels humans en aquest bosc. S’hi han detectat algunes deixalles i també és el bosc amb
més camins. Una acció a dur a terme podria ser renaturalitzar camins, a través de plantacions
d’arbustos autòctons mediterranis com els descrits en aquest bosc, així com també alguna
alzina intercalada, si les condicions de llum de la zona a renaturalitzar fossin les adequades.
-Espècies vegetals introduïdes: No es recomana cap acció en especial degut a que no s’hi ha
detectat cap espècie potencialment invasora. Si bé,que a les proximitats s’hi ha detectat alguna
espècie introduïda com ara el plomall (Cortaderia selloana), i el Pistacia atlantica que caldria
eradicar pel seu potencial invasor.
Bosc del Parc Agrari:
-Estrat arbori: Aquest bosc, igual que els altres dos, té el pi blanc com a espècie amb els
diàmetres més grans, però presenta la particularitat de que, en quant a abundàncies, l’olivera
hi és molt present en el subvol, sent l’espècie amb una major densitat. D’altra banda, però,
mostra una regeneració d’alzines per rebrot així com també de germinació de roures i alzines, i
oliveres. Aquest fet és probablement degut a que el bosc es troba al mig d’una zona agrícola
amb oliveres al voltant, i aquestes s’hi ha dispersat. Per tant, sembla que la successió ecològica
natural després de les ventades està portant cap a un bosc mixt d’alzines, roures i oliveres, en
un futur. Tanmateix, caldrà anar seguint quines són les relacions entre les espècies i si la
competència acaba potenciant alguna d’aquestes espècies.
És el bosc on s’han detectat menys efectes d’arbres morts per les ventades, és a dir, menys
nombre de pins morts. Per tant, no és un bosc que potencialment presenti un alt risc
d’incendis.
-Estrat arbustiu: En aquest bosc l’estrat arbustiu és gairebé nul, per tant, té una pobre
diversitat d’espècies vegetals arbustives i lianes, alhora que un baix risc d’incendis. D’altra
banda, és on s’hi ha trobat la major cobertura herbàcia. Una acció a dur a terme podria ser una
plantada d’espècies arbustives autòctones mediterrànies (per ex. Llentiscle, romaní, garric,
estepes, esparregueres).
-Pertorbacions humanes: La més greu és la presència de plantes invasores, especificada amb
més detall en l’apartat següent.
-Espècies vegetals introduïdes: Aquí és on trobem més espècies arbòries introduïdes i
exòtiques: Cotoneaster lacteus (originari de la Xina i plantat com a ornamental i subespontani
a Catalunya), Ligustrum ovalifolium (introduïda com a cultivada i ornamental i originària del
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Japó) i Cotoneaster franchetii. Actualment cap d’aquestes espècies es troben catalogades com
a invasores, principalment pel desconeixement que se’n té de la seva existència i capacitat
invasora. Així doncs, es recomana extreure-les el més aviat possible, ara que hi són en una
presència relativament baixa i és possible eradicar-les.
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SABATASA
https://recordsdeterrassa.wordpress.com/tag/sabatasa/
http://manelcunill.blogspot.com.es/2013/12/de-la-cocapitalitat-al-lideratge.html
http://elmon.cat/opinio/21649/llastima-que-sigui-de-sabadell
http://www.diaridesabadell.com/marxa-pagesa/
http://joaquimverdaguer.blogspot.com.es/search?q=sabatasa
JOIES DEL VALLÈS
https://adenc.cat/campanya/les-joies-del-valles
http://joiesdelvalles.blogspot.com.es/
http://adenc.cat/sites/default/files/files/documents/joies_fullet_2.pdf
http://natura.ues.cat/ca/comunicacio/7/3/52/pagines/les-7-joies-del-valles
http://xarxanet.org/ambiental/noticies/un-parc-la-proteccio-dels-espai-naturals-del-valles
http://elmon.cat/monterrassa/societat/el-futur-parc-gripia-ribatallada-vol-ser-la-joia-del-valles
GALLECS
http://www.espairuralgallecs.cat/ca/que-es/la-proteccio-de-l-espai-6/index.htm
CAMP DE GOLF DE TORREBONICA
http://territori.scot.cat/cat/notices/camp_de_golf_de_torrebonica_terrassa_2004_527.php
http://territori.scot.cat/cat/notices/camp_de_golf_torrebonica_terrassa_2003_398.php
https://elpais.com/diario/2001/01/05/catalunya/978660458_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/12/18/catalunya/945482850_850215.html
http://www.laxarxa.com/altres/noticia/manifestacio-contra-el-camp-de-golf-de-torrebonica
http://www.ccma.cat/324/ladenc-denuncia-que-el-golf-de-torrebonica-rega-la-gespa-ambaigua-de-mina-i-no-de-depuradora/noticia/22985/
http://www.adenc.cat/actualitat/nota-de-premsa/golf-aqui-no-concentracio-de-rebuig-lapromocio-del-golf
http://www.viaverda.org/torrebonica_hist.html
PROTOCOL RODAL CIUTAT
http://ca.sabadell.cat/Rodal/p/200602032311_cat.asp
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http://www.sabadell.cat/ca/noticies-municipals/42133-nou-impuls-al-protocol-del-rodal-i-alprotocol-per-a-la-sostenibilitat
http://ca.sabadell.cat/Rodal/p/ADENC_cat.asp
http://ca.sabadell.cat/fitxes/noticies/2008/2008071602_cat.htm
https://books.google.es/books=PROTOCOL+RODAL+SABADELL Anuari Territorial de Catalunya
2005
http://territori.scot.cat/cat/notices/parc_agrari_de_sabadell_2007_282.php
BOSC DE CAN DEU
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bosc_de_Can_Deu
http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura-fundacio-sabadell-1859/espai-natura/el-boscde-can-deu/
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/25572-repertori-6531
PLA DE CAMINS - SABADELL
http://www.isabadell.cat/tag/pla-de-camins/
http://www.sabadell.cat/es/camins
http://fitxers.sabadell.cat/sostenibilitat/ep-camins.pdf
http://www.fbc.cat/events/2017/01/31/01/pla-especial-de-camins-de-sabadell
http://www.fbc.cat/mm/file/2017/10_invitacio_31gen2017.pdf
VENTADA 9 DESEMBRE 2014
http://www.elperiodico.cat/ca/sabadell/20150310/sabadell-inicia-la-retirada-dels-arbrescaiguts-pel-vendaval-4006464
http://www.lavanguardia.com/local/sabadell/20141213/54421372829/vendaval-arrasa-40-000pinos-bosque-can-deu-de-sabadell.html
https://www.youtube.com/watch?v=lhdn4JMDFSw
https://www.youtube.com/watch?v=erxjhAmaWIo
http://www.20minutos.es/noticia/2323585/0/bosque-can-deu/arboles-abatidos/vendavalcataluna/
http://www.elperiodico.com/es/sabadell/20141212/el-vendaval-deja-desperfectos-por-valorde-500000-euros-en-la-trama-urbana-de-sabadell-3765757
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http://www.diaridesabadell.com/el-fort-vendaval-arrasa-en-poques-hores-el-bosc-de-can-deu/
https://www.ara.cat/societat/meteo/Can-Deu-Sabadell-despres-ventada_3_1265303464.html
RESTAURACIÓ CAN DEU
http://www.ccma.cat/324/sabadell-planta-700-arbres-per-reforestar-les-zones-afectades-perles-ventades-del-2014/noticia/2762616/
http://www.fundaciosabadell.cat/es/la-recuperacion-del-bosc-de-can-deu-dos-anos-despuesdel-vendaval/
http://www.fundaciosabadell.cat/el-bosque-de-can-deu-de-sabadell-tardara-decadas-enrecuperarse-del-vendaval/
http://www.elperiodico.com/es/sabadell/20161205/can-deu-opta-por-la-regeneracion-naturali-un-acompanamiento-con-plantaciones-de-arboles-5672414
http://www.elperiodico.cat/ca/sabadell/20160528/sabadell-organitza-quatre-jornades-dereforestacio-al-bosc-de-can-deu-5164716
ANELLA VERDA DE TERRASSA
http://anellaverda.terrassa.cat/
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/pe-anella-verda
http://www.terrassa.cat/esportanella-verda1
https://www.youtube.com/watch?v=fBr0bS9bCE0
http://sostenible.cat/noticia/terrassa-continua-treballant-per-impulsar-el-pla-de-lanella-verda
http://www.terrassa.cat/documents/12006/378146/Pla_Especial_ISA.pdf/5ec7b726-7e33-4f48830a-9ced7e1f14e4
GRÍPIA-RIBATALLADA
http://www.cassa.es/es/el-grupo-cassa/filials-del-grup/ribatallada/
https://norbertvila.blogspot.com.es/p/torrents-de-gotelles-i-ribatallada.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Torrent_de_Ribatallada
https://amicsdelripoll.wordpress.com/2013/02/25/torrent-de-ribatallada/
https://www.youtube.com/watch?v=3vrm_3UooX0
http://ca.sabadell.cat/RiusTorrents/p/rius_torrents_cat.asp
http://ca.sabadell.cat/ciutatescola/d/candeu_riba.pdf
http://cartographic.info/espana/map.php?id=185584
GRIPIA-BETZUCA
http://anellaverda.terrassa.cat/event/itinerari-el-torrent-de-la-gripia/
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http://anellaverda.terrassa.cat/itinerari-el-torrent-de-la-gripia/
http://joaquimverdaguer.blogspot.com.es/2017/07/la-conca-del-besos-els-torrents-de-la.html
https://www.youtube.com/watch?v=L4b9oY4gXYM
https://sites.google.com/a/xtec.cat/llibre-digital-sant-quirze/2-medi-natural/espais-que-ensenvolten
https://elpais.com/sociedad/2009/06/25/actualidad/1245880802_850215.html
http://territori.scot.cat/cat/notices/pla_urbanIstic_de_l_aiguamoll_de_can_ponsic_sant_quirz
e_del_vallEs_2006_1050.php
PARC GRIPIA-RIBATALLADA
https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/6431/adenc/planteja/protegir/parc/gripia/ribatal
lada/entre/sabadell/terrassa
http://adenc.cat/actualitat/article-dopinio/el-parc-gripia-ribatallada
http://www.adenc.cat/actualitat/nota-de-premsa/parc-gripia-ribatallada-nou-repte-plantejatladenc-i-el-gpnat
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/54680/presenten/projecte/parc/gripia/rib
atallada/gran/espai/verd/entre/terrassa/sabadell
http://malarrassa.cat/2016/09/27/adenc-i-gpnat-presenten-el-projecte-parc-gripia-ribatallada2809-ateneu-candela/
http://www.lactual.cat/cat/notices/2016/05/neix-el-projecteparc-gripia-ribatallada-21800.php
http://radiosabadell.fm/noticia/lajuntament-i-ladenc-treballen-unir-sabadell-i-terrassa-travesde-lespai-natural-de-gripia
http://xarxanet.org/agenda/presentacio-del-parc-gripia-ribatallada-amb-ladenc
http://www.sabadell.cat/ca/noticies-municipals/66471-l-ajuntament-aposta-per-crear-un-nouespai-protegit-entre-sabadell-i-terrassa
http://adenc.cat/actualitat/nota-de-premsa/l%E2%80%99adenc-el-gpenat-i-la-ues-presentenel-projecte-del-parc-gripia-ribatalla
http://adenc.cat/actualitat/nota-de-premsa/ladenc-i-el-gpenat-presenten-el-projecte-del-parcgripia-ribatallada
http://www.ateneucandela.info/node/1506
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ANNEXOS:
Annex 1. Fotografies de les zones estudiades
Sant Julià d’Altura ( Parcel·la A1)
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Sant Julià d’Altura ( Parcel·la A2)
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Sant Julià d’Altura ( Parcel·la A3)
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Bosc de Castellarnau (Parcel·la B1)
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Bosc de Castellarnau (Parcel·la B2)

37

Boscos del Parc agrari (Parcel·la C1)
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Boscos del Parc agrari (Parcel·la C1)
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