
Boscos singulars de les Gavarres

Glueden boscos madurs a les Ga-
varres?
A les Gavarres els boscos madurs no es
veuen, estan sota terra. Ens costará tro-
barhi rodals madurs amb arbres d'entitat,
perd en canvi ens avorrirem de veure-hi
arbres de rebrot oue han estat tallats múl-
tiples vegades i que, per tant, les seves
soques i arrels es poden considerar ve-
llíssimes.
Com bé han estudiat els historiadors, ja
des de l'Edat Mitjana, les Gavarres han
complert la funció de gran dipósit de
combustible que permetia I 'existéncia
d'activitats depredadores de biomassa
com forns de vidre, forns de calg i forns
d'obra. També amb carbó i feixines de
les Gavarres s'alimentaven les cuines de
les cases, els obradors de les fleques,
terrisseries. bóbiles, les ferreries i les in- .,

dústries (com la dels tanins) dels pobles
de la plana. Aquestes activitats sumades
a l 'agricultura i als incendis periódics, en
un massís de relleu suau i de fácil accés
a tot arreu, han fet que no quedessin bos-
cos intocats ("naturals") ni hi hagin boscos
vells. Es pot assegurar que tant el foc cóm
la destral han arribat en un moment o altre
a tots els racons del massís.

üinventari dels claps forestals
singulars de les Ga,va,rres
El Consorci de les Gavarres va encarre-
gar un estudi I 'any 2OO4, amb la voluntat
d'inventariar aquells rodals forestals que
poguessin ser objecte de preservació pel
seu grau de maduresa, valor ecológic,

valor social o valors histdrics de gestió.
finventari es va fer a partir de I'entrevista
a un grup ampli de persones coneixedores
del territori i va permetre fer una primera
selecció de 40 rodals.
La singularitat dels rodals triats corres-
pon sobretot als valors socials o de raresa
biogeográfica i no tant a la maduresa de
la seva estructura. En són exemples una
tremoleda i cinc castanyedes, algunes
molt properes al mar. Entre les suredes hi
destaquen boscos exemplars per la seva
gestió, encara en explotació, com la su-
reda de Can Pujades de Montnegre o les
de Can Llac de Romanyá. En altres casos,
com la sureda de Vallfreda o la de Can
Cla de Mas, es tracta de formacions amb
arbres de grans dimensions que van ser
plantats a rengles sobre antigues vinyes
després de la crisi de la fi l . loxera (molt
probablement en artigues guanyades a
antics alzinars, tal i com sembla que ens
mostra la tendéncia natural a la regene-
ració amb alzina d'aquestes superfícies).
Rodals vells, per tant, peró estructural-
ment molt artificials.
Altres rodals singulars són antigues plan-
tacions fustaneres, com pinasses planta-
des quan encara es valoraven les fustes
del país, pinedes de pinastres de probable
origen autócton, vernedes ben conserva-
des, arboqars arboris i lloredes naturalit-
zades.
Des de l'óptica de les masses amb major'
maduresa i naturalitat, I'estudi no aconse-
gueix identificar aquesta tipologia de ro-
dals, ja que en general es tracta de petits

enclavaments de reduÍdes dimensions (per
sota d'lha) situats en punts poc acces-
sibles. Entre aquests rodals hi ha alguns
exemples de formacions d'alzinar amb
roures en alguns fondals que tenen estruc-
tures prdpies de boscos pre-madurs.
festudi. doncs, s'ha de considerar com
un primer pas per conéixer els boscos del
massís, que haurá de ser complementat,
ampliat i aprofundit amb el temps.

Podem arribar a tenir boscos ma-
durs?
Actualment travessem una ooortunitat
histórica per a la recuperació dels bos-
cos gavarrencs, després d'una etapa
d'abandonament dels aDrofitaments al
l larg de la segoná meitat del s. XX. Els
boscos han avangat en la seva succes-
sió, alhora que s'ha incrementat els risc
d'incendis. Els treballs forestals - desbros-
sades, aclarides, selecció de tanys- poden
afavorir i accelerar el procés de recupera-
ció per guanyar en estructura i maduresa,
disminuir el peril l  d' incendi, fer-los més
resistents a les pertorbacions, Aquests
treballs haurien de servir per poder deixar
evolucionar el bosc ja forqa madur vers
una dinámica natural.
En els l locs més inaccessibles, en els ves-
sants amb més pendent, on no són ren-
dibles ni aconsellables els aprofitaments,
amb aquesta empenta i una mica més de
temps -i si el canvi climátic ho permet- po-
dríem disposar d'una mínima representa-
ció de boscos envell its en un futur no tan
llunyá.


