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n moltes ocasions hem sentit, amb una certa sorpresa, declaracions
i converses en les quals es qualilicava amb adiectius for(a positius el
patrimoni foresral de Sanra Maria de Gallecs. La principal causa delnirstre desconcerr provenia de la urilitzacid de conceptes que eren aplicars amb
una certa superlicialitat o de vegades que es contradeien amb el discurs Per
exemple, en algunes ocasions hem sentit qualilicar la vegetaci6 arbdria de Gallecs com a representativa de la vegetacid primitiva de la plana vallesana, o que
el patrimoni forestal de Gallecs ds notable. En canvi podem alirmar, amb rota la
contundancia necessaria, que Ja totalitat de I espai forestal de Gallecs ds resultat
d'un llarg procds d'aprofitament i arrificialrrzaci6 del medi. Lobjectiu d'aquesr
article ds comentar la realitat foresral de Gallecs des de l'esrudi d'un exemplei ds
a dir, a partir de l'analisi del bosc de Can Torr€s examinarem bona part dels con
ceptes que s'utililzen per qualificar de boscos de[erminades arees.

ELs Boscos DE SANTA MARIA DE GALLEC5

Un dels primers qualificarius que cal aplicar als boscos de Santa Maria de GalLecs €s que estan protegits,ja que van ser declarats d'utilrtat ptblica el l6 de Juliol de 1987 (DOG, nrim. 869). Aquesta afirmaci6 implica que els boscos de
Santa Maria de Gallecs estan dins del catdleg de fores$ d'ulilirar pr-iblica de Ca
talunya, en concret, tenen el nrimero 77 de la provincia de Barcelona. Tenen una
extensi6 de 173,92 Ha, de les quals 97,7 sdn arbrades; penanyen als municipis
de Mollet del Va]lts, Parets. LLiea d'Avall i Sanra Perparua de la Mogoda i, en darrer lloc, cal esmentar que el seu propietari €s I'INCASOL (lnsrirur Caula del 5o1).
Cal entr€tenir-se un moment en aquest fet i explicar, amb brevetat, quC implica que un bosc estigui catalogat d'urililar plblica. Segons la llei 6/1988 forestal de Catalunya, es pot declarar un foresr d'urilirar publica si €s de rirularltat publica i es troba situat en una capqalera hidrogrifica, en rjbes de rius o en
la oroxrmttat d un.r poblacro {quesr darrer e* el ca. delr ho.(n, de 5anla Mala
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de Gallecs i, per tan!, segons la llei, el seu objectiu €s que la prolecci6 serveixi
per l'esbarjo, ds a dir, lomentar el contacte amb la narura i la proteccid del parsatge. La gesti6 d'aquests iorests ha de dur-se a terme a pa ir de la redacci6 i
aprovacio d un Pla Tecnir de Cestio r Mrllora forestal. El darrer terme que en'
agradaria esmentar de la llei forestal fa referdncia a l'anicle 22.2, el qual ens comenta que els terrenys forestals declarats d'utiliut p(blica han de ser quali[icars
pels instruments de planejamenl urbanistic com a sdl no urbanilzable d'especial prot€ccid. Aquest fet contrasta amb la qualilicaci6 urbanistica acrual del terrilori de Gallecsja que esta considerat com a sdl urbanitzable

LE5TRUCTUR\ DEL Bosc

Dt CAN

IORRES

Dins el bosc de Can Torres trobem diversos ambients que sdn fruit de les canviants condicions ambientals (relleu, orientaci6...) aixi com dels divercos usos
antrdpics que s'hi han donat al llarg del temps, com el pasturatge excessiu o la
frequentaci6. Aixi doncs, I'estat actual de l'estructura d aquest bosc €s la resposta a aquestes dues variables (relleu i acci6 antrdpica) extemes a la seva prdpia dinamica natural.
Una de les caracteristiques m€s remarcables de les obagues del bosc de Can
Torres ds la clara bieslratificaci6 que presenta I'estrat arbori. Aquest bosc, que
als nosrres ulls i des d'una c€rta distalncia es presenta com una pineda de pi pinyoner (Pinus pinea) d'unes dimensions considerables, presenta en la zona m6s
humida un segon nivell arbori, format pel roure martinenc (Quercus hunrilis),
lelz.na tQurr, us ilex\ r larq tCrotargrr. monog;rna) (veure li8. l). De les Ires especies arbdries esmentades, cal assenyalar que totes tres t€nen una bona regeneraci6, tant per rebrot com per germinaci6; en canvi el pi pinyoner (Pinus pinea)
t€ una regeneracid nul la, 6s a dir, no hi ha ni un plangri de pi pinyoner ni tampoc cap peu de menys de 15 cm. de didmetre en la part inferior del bosc (veure
lig 2)
Per analitzar I'estructura de la zona m€s obaga del bosc de Can Torres hem
analitzat un transecte de 25 metres de llargada per 5 metres d'amplada, i hem
estudiat la distribucid dels peus, I'amplitud i recobriment de les capqades, el
diametre del troncs, les alqades i I'edat dels pins. Aixi trobem, en primer lloc,
un bosc "superior" de pi pinyoner (Pinus pined). En concre!, en aquest tram
nom6s hi hem trobat quatre exemplars de pi pinyoner (veureJig.2), que assoleixen unes alQades importants de 12, 16, 14 i 12 metres respectivament.
Aquests quatre pins pinyoners, apareixen aillals i separals entre ells, cosa que
determinara unes capgades bastant amples (veure /igs. 4 i 5). D'altra banda.
aquests pins tenen uns diilmetres de tronc corsrderables. 2 / 5, rl, 44 5 | tR 5
cenlime.tres respectivament (\'eure J8. 3), que correspon a unes edats de 55. 51.
50 i 44 anys respectivament AqLlest n,\(r i\ r\tJ rtni\n .up.'t."r Acncr.r 'l-1. .c
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Fig. 2 Distribucid de les espacies arbories sego6 la s€va classe diam.tnca

pais de sol i ombra que han perm€s la formacid d'un sotabosc format per especies molt diferenciades del pi pinyoner, ja que aquest 6s incapaq de regenerarse en aquestes condicions.

El bosc "inferior", o segon pla arbori, es caracteritza per una major diversificacid d'espacies (veure/ig 1), ja que hi rrobem el roure martinenc (Quercus humiiis), l'alzina (Quercus ilex) i, en menor presEncia, I'arc blanc (Cratoegus monoprna), els quals configuren una bosquina amb un estat evolutiu bastanl re
marcable i amb una regeneraci6 d'aquestes espacies moh significativa- En aquest
segon pla hi ha un important nombre de peus que, no obstant, presenten uns
didmetres reduits (5-10 cms), i que es troben formant petirs grups (veure/ig 5)
La necessiat de llum en aquest estadi inferior [a que trobem uns exemplars baslant alts, entre els 3 i els 5 metres pel que la a l'alzina i l'arc blanc, i entre els 5
i els 8 metres pel que fa al roure martinenc (veureJiSs 3 i 4). Aquesta distribucid en petits grups no ha permes que les capgades d'aquests arbres poguessin
adquirir dimensions gaire importants (veure/i8.2). Ens trobem, doncs, amb una
situaci6 en la qual si es tallessin o es mo ssin els pins pinyoners, apareixeda rapidament un bosc mixt d'espacies caducifdlies i esclerdfil.

El sorabosc d'aquests bosc inferior es troba molt marcat per les condicions
d'ombra que generen els dos plans arboris, i aixd fa que hi trobem molt poques
espacies (Hedeld hciix, Rubia peregrina...) i ttn imPortant recobriment del sdl per
part de la lullaraca (r'eure fig. 1)
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En definitiva, cal dir que ens trobem amb un bosc que presenta un eslrat superior format per pins amb unes capgades grans i amb molta disPonibilitat d'espai perd que no td continuilat d€gut a les rnaleixes condicions d'ombra que crea,
que no permeten la regeneracid ni la presancia de plangons de pi pinyoner. ja
que es t;acta d'una espCcie helidfila, ds a dir que nom6s viu en condicions amb
presEncia de llum. En canvi, els roures i les alzines, que s6n esPacies escidflles, €s a dir. que creixen en condicions d'ombra, sdn les que donen conlinuacid
a aquest espai ja que la seva regeneracid en l'estrat inferior €s molt important'
P", iant, aquesta bi"stratilicaci6 del bosc de Can Torres indica' d'una banda, Ia
comperencia entre les diferenls espdcies per ocupar el seu espai ecoldgic i' de
l'altra, ens mostra com el pi pinyoner 6s una espacie Lransitdria i que. per tant.
si ocupa un espai que no li 6s propi, amb el temps sucumbira i donara lloc a
aquest bosc mixt que s'esla desenvolupant a I'estrat inlerior'
Pel que la la resta d'arnbients (veure Jig. 6) que es troben al bosc de Can
Torres, cal esmentar pdmer de to! que no sdn moit diferenrs de I'antedor' sin6
una variaci6 d'aquesl degut a la diferent exposicid que tenen Aixi doncs, tro
bem en els espais menys humils la presancia d'un estrat arbori de pi pinyoner'
amb unes alqades, diirmetres i edas sembiants a les de I'ambient d'obaga, perd
amb absdncia del bosc "inferior"- Hi trobem en canvi un sotabosc de matollar

format per planqons d'alzina. Ealosa (Illex porrt|lorum)' i llentiscle (Pistaceo
lenriscr.rs), que no assoleixen algades superiors al metrc' i una dislribuci6 dels
peus lorga homogdnia. Per fltim, en zones on possiblement hi ha hagut un
pasturatge o una freqtentaci6 m€s intensa, lrobem els pins pinyoners acom-d'un
sotabos. formar pel fenas de marge (Brachypodium phoer,icoides) '
panyrts
que assoleix un recobriment del cent per cent En les zones de lransici6 del
bosc de Can Torres cap als conreus que I'envoiten, lrobem espEcies de marge,
com Ia canya (Arundo donax) o algun om (Ulmus minol)' que separen I'ambienl
de bosc mds humit dels conreus; mentre que en la zona de transicid €nlrc la
pineda amb fenassar i els conreus, €s aquesta mateixa espEcie la que determina el limit entre els uns i els altres.
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Tors els esrudiosos esran d'acord que la comunitat climax de la plana vallesana
6s I'alzinar o un bosc mixt d'alzines i roures Aquesla comunitat s'est6n des
d'ldlia fins a les muntanyes valencian€s- Lil-luslre bodnic Oriol de Bolds
(1962) ens indica que dins I'associaci6 de l'alzinar (Quercztum llicis gallopro
vinai4le) existeixen diverses subassociacions, 6s a dir, divelses va acions en

quan a la composici6 d'espdcies i a la morfologia del bosc En primer lloc' trobem l'alzinar liroral tipic (Subas. Pista.ietosum), a continuaci6 ens apareix I'alzinar amb routes, propi de les obagues silicies (subas cerroidetosum), tamb€ hi
ha l'alzinar de les obagues calcZrries (sub as. 1)iburnetosum lantande) i en darrer
lloc ens apareix l'alzinar mcs aclarit, resullat de I'accid anlrdpica (subas drb
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r.tosum). R. Folch (1981) ens esmenta altres dues possibilirats: I alzinar liroraL
amb roure de fulla petita (subas. quercetosum Jaginae) i i'alzinar litoral amb

carrasc (quercetosurn rotundrJolide).
Deixem I'imaginari i enlrem en la realitat. Elprimer que ens sobta ds que a
nivell de paisatge loresral de Gallecs, les especies m€s abundanls no sdn les
alzines, de les quals n'hi ha petits fragments, sind els pins, en concret, eL pi
blanc (Pinus hdlepensis) i el pi Pinyoner (Pinus pinea). Cal remarcar que aques[s
pins sdn espacies prdpies del mediterrani, encara que e I pi pinyoner podria
haver estat portat del mediterrani oriental (Bolds, Ig62) per la comestibilitat
dels seus pinyons. Un altre let que tambi presenta unanimitat dins la comuni
tat cientifica 6s que els pins medilerranis, sense la intervencid anrrdpica o dels
incendis. acabarien anaconats als indrets amb unes condicions ecoldgiques
m€s dificils ja que les alzines i els roures els desplacen. Per tan!, si la socie[at
no hagu€s translormat la pLana vallesana. aquesta seria un alzinar o un bosc
mixr d'alzines i roures (Gordi, 1997). A partir d'aquesta afirmaci6, els pins
medtenanis, normalment a nivell geobolanic, sdn considerats una espe(ic
m€s d'una brolla (Bertran, 1996).
A continuaci6 entmrem a estudiar, des d'un punt de vista de dinalmica de
la vegetaci6, el bosc de Can Toires. Aquesta formacid forestal a nivell fisiognd
mic es una pineda de pi pinyoner- Tal com ja hem esmentat, sola les capqades
dels pins pinyoners hi hem trobal diverses elapes de la successid natural cap a
lalzinar. Per tant, si aquesta pineda los tancada i s'evit€s qualsevol actuaci6
antrdpica, d'aqui a uns vint anys trobariem sota els pins un alzinar ben consolidat. En conseqliancia, aquesta lormaci6 forcstal on predomina el pi pinyoner
es poL catalogar com a secunddria o transitdria des d'un punt de vista evoluliu,
i mai pot qualilicar-se com a bosc madut, malgrat I'edar dels pins
Si estudiem amb derall aquests esladis (ligura 6 ) ens adonarem. en primer
lloc. que.r la zonr nes humrda. orientadr al nnrdoc"t hem Ilob,ll un- \e lL.1ble bo-qrrrn.r de toure. r'llzrn.s qurc nr e'tat Je'.'tt.r Jn_b delJl r lrp/lldl
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anterior Aquesta bosquina conespond a a l'alzinar litoral amb roures-(subas.
ceftoidetosum) ja que ens apareixen algunes de les espEcies diferencials d'aquesta subassociaci6, com s6n el roure martinenc (Qlre/cus humilis), I'arq blanc
(Crataegus monogtna) o el fends bosci (Brachypodium s)lv4ti.rm). En segon lloc
r en una zona me. assolellada r possiblemenl sormesa a pa.luralBe. ens aparei\

una brolla de romani (Erico-Ihymelaeettm tin toiae), doncs ens hi creix el
romani (Rosmrrrinus ollicinaiis), la gatosa (Uex pamiflorus),la farigola (Thyrnus
vulgoris)...1 en tercer lloc, i a la zona on els pins es troben m€s aclarits i I'espai
presenta un cert grau de degradaci6, ens apareix el ferassar (Brachypodietum
phoenicoides\ es tacta d'una comunitat herbdcea que no sobrepassa els 50 cm
dominada pel fenas de marge (BruchypoAium phoenicoides). Entremig €s facil
trobar-hi, de forma aillada, alguna de les espicies de Ia brolla.

CoNcLUsroNs

Pensem que ha quedat clararnent demostrat que alld que els nostres ulls veuen
en l'actualitat €s nom€s una imatge o un forograma d'una llarga histdria, i que
La realitat 6s molt m6s complexa ds a dir, que la percepci6 que des de lluny ens
ofereix la pineda de pi pinyoner de bosc homogeni o madur, contrasta amb el
seu sotabosc o interior, el qual presenta dilerents estadis o siuacions de dindmica natural. En concrct hem descrit sota I'ombra dels pins pinyoners un bosc
mixt d'alzines i roures, una brolla i un fenassar. Per tant, la interpretaci6 de la
realitat actual ens permet veure el futur loresral de Gallecs. Aquesta se a sense
rnrervenLio anlropica el bo.c mixr dalzrnes r roures.
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