
Denúncia de les entitats ecologistes per la continua destrucció dels 

boscos madurs de Catalunya i la inacció irresponsable de les 

administracions competents 

Vint-i-dos anys després de que el govern espanyol ratifiqués el Conveni per la 

biodiversitat, Catalunya segueixi sense haver adequat el seu marc normatiu, que és 

completament obsolet, i sense haver aprovat cap estratègia per conservar la rica 

biodiversitat del nostre país, amenaçada per diversos fronts. No és d’estranyar, doncs, 

que seguim perdent biodiversitat, any rera any.  

Els boscos madurs són els ecosistemes terrestres més complexos, rics i estables de 

Catalunya, però també els més escassos. Al llarg de la història han estat tan explotats, 

que avui dia els que són una mica madurs amb prou feines ocupen el 3% de la 

superfície forestal arbrada del país. Per sorprenent que pugui semblar, la majoria 

d’aquests boscos no estan realment protegits, i d’ençà de la crisi econòmica, s’ha 

intensificat la seva talla, de manera que van caient un rera l’altre. El darrer, la pineda 

de pi pinassa de l’Obaga de la Vila, al Solsonès 

En les conclusions de les “II Jornades de Boscos Madurs” celebrades l’abril de l’any  

passat a l’Escola Forestal de Sant Coloma de Farnés, es va denunciar la seva destrucció 

i es van destacar les múltiples oportunitats que hi ha de posar-los en valor. Alguns 

valors socials com l’educació ambiental, el valor terapèutic i els valors estètics o de 

lleure contemplatiu tenen un potencial econòmic extraordinàriament superior al valor 

de la seva fusta i unes possibilitats se crear llocs de treball vinculats al seu gaudi i 

contemplació, que es perden amb cada bosc madur que és tallat. Així mateix, aquests 

boscos ofereixen oportunitats úniques per a la recerca científica, en la mesura que són 

indrets idonis per estudiar la dinàmica forestal associada a l’envelliment de 

l’ecosistema forestal i la singular biodiversitat que caracteritza la presència de fusta 

morta i en descomposició. No obstant i això, el Subdirector General de Boscos, Sr. 

Xavier Clopés va gosar dir em públic que “els boscos mediterranis madurs no serveixen 

per res”. 

L’any 2011 el CREAF va elaborar, per encàrrec del desaparegut Departament de Medi 

Ambient i Habitatge,  l’Inventari del Boscos Singulars de Catalunya que comprèn una 

mostra representativa dels millors boscos madurs de Catalunya. Aquests boscos -les 

joies de la corona-  equivalen a només el 0,3% de la superfície forestal arbrada de 

Catalunya, i la gran majoria estan dins d’espais de la xarxa Natura 2000. El seu valor 

econòmic és tan petit com és gran el seu valor científic i patrimonial. No obstant això, 

des de la Direcció General de Medi Natural –l’administració competent- no s’ha 

impulsat cap mesura per garantir-ne la conservació efectiva.  

En el poc temps que ha transcorregut des de la finalització de l’Inventari dels Boscos 

Singulars de Catalunya, una part dels seus boscos ja han estat fortament alterats o 



destruïts per tallades, començant pel més extens de tots, que es trobava dins del 

Paratge Natural d’Interès Nacional del Pedraforca. I si això passa amb la petita mostra 

representativa dels boscos antics continguda en l’inventari del CREAF, a l’interior 

d’espais naturals legalment protegits, és fàcil imaginar com són tractats la resta de 

boscos madurs de Catalunya que no tenen aquest ‘privilegi’. 

Per això, en les conclusions de les II Jornades de Boscos Madurs es demanava al Centre 

de la Propietat Forestal i a la Subdirecció General de Boscos: 

a) Que s’analitzés tota la planificació forestal vigent en els boscos públics i privats 

a fi d’identificar els boscos madurs que es troben dins de plans forestals que no 

els protegeixen i impulsar-ne la revisió per garantir-ne la salvaguarda. 

b) Que adoptessin les mesures necessàries per tal que, d’ara endavant, els 

instruments d’ordenació forestal incloguin reserves de bosc sense intervenció, 

sempre que sigui possible, per protegir els espais forestals amb més potencial 

per esdevenir boscos madurs en un futur.  

c) Que s’impulsés la planificació de la protecció de la resta de boscos madurs, 

mitjançant els instruments més adients, inclosos els fiscals. 

Nou mesos més tard, les administracions competents segueixen sense haver fet ni el 

més petit pas en aquesta direcció. Pitjor encara, segueixen autoritzant la talla dels 

escassíssims i petits  boscos madurs que resten a Catalunya, i no han estat capaces 

d’impulsar cap actuació per garantir la seva salvaguarda del petits rodals de boscos 

madurs.  

De fet, tant la Subdirecció General de Boscos com la Direcció General de Medi Natural 

dirigida pel sr. Antoni Trasobares sembla que només tenen interès en explotar els 

boscos, ignorant tots els altres valors que no siguin la biomassa, la fusta o la llenya, 

encara que siguin molt més importants –fins i tot econòmicament- que els que ells han 

decidit, unilateralment, que són prioritaris.  

Denunciem, doncs, aquesta actitud i instem al Conseller del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Sr. Josep Maria Pelegrí, a 

adoptar urgentment les mesures que s’escaiguin, amb les depuracions polítiques que 

siguin necessàries, per aturar aquesta destrucció gratuïta i innecessària, i salvaguardar 

el que resta d’aquest valuós patrimoni del nostre país, que s’ha empobrit tan  

irreparablement, degut a la irresponsable passivitat del departament que dirigeix. 


