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RESUM 

Aquest Treball de Fi de Grau se centra en els efectes que va tenir l’incendi d’Òdena del 

2015 sobre una àrea d’estudi delimitada dins el terme municipal del Bruc, així com, 

quina ha estat l’evolució natural i induïda d’aquesta zona, tres anys després de l’episodi 

de pertorbació. Per tal d’assolir aquests objectius, s’avaluen tant l’entorn natural com el 

socio-econòmic de la zona d’estudi: canvis en la coberta vegetal i els usos del sòl, 

possible increment de l’erosió, alteracions en la xarxa social que engloba els diferents 

propietaris de terrenys de la zona, etc. Un altre dels factors clau d’aquest treball ha 

estat el dispositiu Cocoon, creat amb l’objectiu de millorar el rendiment dels plançons 

plantats a la zona i de reforestar-la d’una forma que permeti l’aprofitament dels boscos 

des d’un punt de vista no només econòmic, sinó també lúdic i/o recreatiu. Els resultats 

de tot plegat suggereixen que l’incendi va provocar profundes alteracions en tots els 

factors sotmesos a anàlisi: un canvi brusc en les cobertes vegetals, traduït en un 

significatiu augment de l’erosió, però també una forta consolidació de les relacions 

personals i laborals entre els diferents propietaris, així com un canvi en l’ús del sòl, 

caracteritzat fonamentalment per l’aprofitament de nous prats i herbassars per a la 

pastura de ramats. Així doncs, la zona d’estudi, tot i les alteracions sofertes, presenta 

una lenta però favorable recuperació, en part possible gràcies al dispositiu Cocoon. Els 

resultats de l’anàlisi d’aquesta innovadora tècnica de plantació d’arbres permeten 

concloure que, tot i que l’augment de la supervivència dels plançons és notori en 

absència de reg, la seva utilització en conreus amb ànim de lucre es veu limitada pels 

elevats costos d’implantació del dispositiu. En definitiva, l’evolució a què s’encamina la 

zona d’estudi, on s’està tractant de crear un mosaic agro-ecològic ben estructurat, és 

molt positiva per a la prevenció de futurs incendis. Tot i això, una incidència econòmica 

per part de l’Administració Pública podria ser de gran ajuda en l’assoliment d’aquest 

ambiciós objectiu. 
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1.      INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte de final de grau de Ciències Ambientals s’ha dut a terme en una zona de 

1.993 ha pertanyent al municipi del Bruc, a la Catalunya Central. Després d’haver 

experimentat dos episodis de foc en només 30 anys de diferència, es podria afirmar que, 

degut a diversos factors ambientals, aquesta zona és fortament vulnerable als incendis. 

L’últim episodi es produeix l’any 2015,  amb l’anomenat incendi d’Òdena, el qual es va 

escampar per una àrea de 1.200 ha entre les comarques de l’Anoia i del Bages. El punt 

de partida d’aquest treball és aquest incendi i les seves conseqüències sobre el medi, 

dins d’una àrea d’estudi delimitada. 

L’evolució dels ecosistemes compresos en aquesta àrea s’ha vist modificada pels 

diferents incendis, afectant les propietats del sòl. De la mateixa manera, es produeix un 

canvi en la coberta vegetal i la seva recuperació. Els usos del sòl també es veuen 

alterats, repercutint sobre les activitats socioeconòmiques de la zona. La modificació de 

tots aquests factors, resultat del pas de l’incendi, condicionen la possible pèrdua de sòl 

per erosió en l’àrea afectada, i per tant creen una dificultat afegida en la regeneració 

dels ecosistemes. 

L’any 2015 neix el projecte europeu LIFE The Green Link (LIFE15 CCA/ES/125) amb 

l’objectiu de restaurar zones desertificades amb un nou mètode de plantació d’arbres. 

Aquest es basa en l’aplicació de l’eco-tecnologia Cocoon, un dispositiu que permet 

emmagatzemar aigua durant els primers estadis de vida dels plançons, en aquelles 

zones amb escassetat de recursos hídrics. 

Al llarg del treball s’anirà exposant l’anàlisi de les característiques de l’entorn natural 

presents en el moment previ a l’incendi, com també el de la seva alteració i evolució 

post-incendi. Una part d’aquest projecte de final de grau avalua la recuperació vegetal 

de la zona, aquesta inclou un estudi associat al projecte LIFE The Green Link. A banda 

d’això, també s’obtindrà una visió social d’aquesta problemàtica, així com un detallat 

anàlisi dels factors del sòl i de les cobertes vegetals. 

1.1. Antecedents 

Aquest treball s’emmarca en una regió amb un clima mediterrani típic, on els incendis 

forestals han estat, i són, un fenomen natural recurrent que ha modelat la diversitat dels 

ecosistemes al llarg del temps. Les àrees que presenten aquest clima són de les més 

susceptibles als incendis forestals que hi ha al món: cada any, en zones mediterrànies se 

n’enregistren entre 45.000 i 50.000 (Pavlek, K. et al., 2016). 

Fins fa menys d’un segle, la humanitat utilitzava arreu del món el foc com una eina de 

gestió del medi. Aquesta pràctica, però, ha quedat relegada a algunes àrees del món, i 

actualment gran part de la societat urbanitzada ha convertit el foc en el seu enemic 

(Mataix-Solera, J. i Cerdà, A., 2009). Tot i això, aquest ha estat sempre un factor integrat 
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en molts ecosistemes, que promou el creixement de la vegetació herbàcia i la diversitat 

ecològica, així com un ràpid retorn de nutrients al sòl (Bodí, M. B. et al., 2012).  

El canvi dels usos del sòl al llarg de la història ha sigut un dels factors determinants pels 

quals ha variat la freqüència i el grau de recurrència dels incendis, a més del canvi 

climàtic i l’augment generalitzat de la població mundial que ha tingut lloc en les últimes 

dècades (Pausas, J.G., 2004). 

En el context del canvi d’usos del sòl, és destacable l’abandonament agrícola que es va 

produir a Catalunya al llarg del darrer segle, que va permetre la recolonització d’espais 

conreats per part d’espècies vegetals arbòries que fins llavors s’havien mantingut 

arraconades a la perifèria del domini dels conreus (Font, J., 2000). A banda d’aquest 

canvi generalitzat, la gestió que es realitza sobre els diferents usos del sòl també és 

determinant a l’hora de produir-se incendis forestals, així com de propagar-se amb més 

o menys facilitat. En aquest sentit, a Catalunya no només ha estat important el fet que 

zones agrícoles es convertissin en boscos després de l’abandonament agrícola del segle 

XX, sinó sobretot que aquestes masses forestals resultessin també abandonades, 

exemptes de gestió.  

Les tempestes elèctriques i les erupcions volcàniques són les causes naturals més 

freqüents dels incendis forestals al món (Alanís-Rodríguez, E. et al., 2012). Tot i això, la 

recurrència i intensitat dels incendis ha estat creixentment modificada per l’acció 

humana, sobretot des de la segona meitat del segle XX, quan la població mundial va 

començar a experimentar un creixement molt important. L’explicació d’aquest fet es 

basa en que simultàniament al creixement de la població, també ha augmentat la 

dispersió urbana i, conseqüentment, l’apropament de la població cap a zones forestals, 

creant-se en moltes ocasions el que s’anomena Interfase Urbano-Forestal o IUF (Badia, 

A. i Valldeperas, N., 2015). Tal i com s’explica en aquesta publicació, “El mosaico 

agroforestal que había dominado los paisajes de la cuenca mediterránea y la intensa 

relación productiva entre sus habitantes y el medio, se ha ido transformando en un 

paisaje polarizado en dos extremos: por un lado la extensa zona urbana y/o de interfaz 

donde vive la población y, por el otro, los espacios naturales, configurados 

mayoritariamente por bosques, a menudo delimitados por distintas figuras de 

protección, las cuales ejercen funciones de ocio y conservación.” Així doncs, les zones 

amb una IUF presenten una major probabilitat de patir incendis forestals, a causa de la 

intervenció cada cop més agressiva dels recursos naturals per part dels humans (Alanís-

Rodríguez, E. et al., 2012). A més, també suposen un risc molt elevat per a la població 

que hi viu, pel fet de trobar-se les edificacions immerses en la massa forestal (Bodí, M.B. 

et al., 2012). 

Els estius del clima mediterrani es caracteritzen per presentar escasses pluges i altes 

temperatures. D’altra banda, els boscos mediterranis exempts de gestió forestal sovint 

creixen de manera exageradament densa, i presenten estructures complexes i 



8 
 

desequilibrades (Piqué, M., 2004). Aquests dos factors provoquen que, en la majoria de 

casos, en arribar l’estiu els boscos mediterranis acumulin una gran quantitat de 

biomassa, que té una elevada densitat i que, quan la seva humitat és baixa, és molt 

propensa a ser cremada. A causa d’aquesta susceptibilitat, la majoria d’espècies 

vegetals presents en els boscos mediterranis han desenvolupat al llarg del seu procés 

evolutiu unes tècniques i estratègies per tal de sobreviure o inclús per a prosperar 

després d’un incendi: són les espècies piròfiles. Algunes d’aquestes són capaces de 

rebrotar (com per exemple el garric, Quercus coccifera, un arbust típic d’aquest entorn), 

mentre que altres, tot i no sobreviure, espargeixen les seves llavors en produir-se un 

incendi, com és el cas del pi blanc, Pinus halepensis (Bodí, M.B. et al., 2012). 

Un altre factor imprescindible en l’avaluació de la resiliència que presenten els boscos 

mediterranis davant els incendis forestals és el sòl, que després d’un incendi pateix 

canvis importants en la seva part més superficial: els directes, relacionats amb 

l’escalfament sobtat del sòl durant el foc, i els indirectes, que tenen a veure amb la 

desaparició de la coberta vegetal i l’addició de cendres sobre el terreny. Alguns dels 

paràmetres físico-químics que solen canviar en el sòl després d’un incendi són el pH i la 

conductivitat elèctrica, que habitualment augmenten; la quantitat de matèria orgànica, 

que pot disminuir o augmentar depenent de si el foc ha estat més o menys virulent 

(respectivament); relacionat amb això es pot veure afectada l’estabilitat dels agregats 

del sòl, la porositat i la capacitat de retenció d’aigua, que disminueixen quan ho fa la 

quantitat de matèria orgànica (Bodí, M.B. et al., 2012). Tots aquests paràmetres, i també 

altres com la coberta vegetal o les condicions meteorològiques que es donin després de 

l’incendi, tenen una afectació directa sobre l’erosionabilitat del sòl en funció del 

percentatge d’argila que contingui: immediatament després del foc la taxa d’erosió sol 

disminuir, ja que aquest està cobert per les cendres. Quan aquestes ja han marxat però 

encara no hi ha recobriment herbaci de cap tipus, l’erosionabilitat del sòl augmenta 

significativament: tot i que les taxes d’erosió post-incendi a les zones mediterrànies és 

força variable, no solen excedir 1 Mg per hectàrea i any. Per retornar a les condicions 

d’erosió pre-incendi calen de 2 a 8 anys, depenent de les condicions intrínseques de 

cada localitat (Bodí, M.B. et al., 2012). 

Així doncs, tot i presentar una elevada susceptibilitat davant dels incendis forestals, la 

vegetació dels boscos mediterranis en si mateixa té una gran capacitat de resiliència 

quan pateix les conseqüències d’aquest fenomen. La qualitat del sòl, d’altra banda, pot 

arribar a millorar després d’un incendi forestal en àrees mediterrànies quan aquest té 

una severitat baixa o mitjana. Tot i això, l’incendi que s’estudiarà en aquest treball va 

tenir unes conseqüències força severes sobre l’entorn, de manera que cabria esperar 

que la qualitat del sòl disminuís després de l’incendi, i que la taxa d’erosió augmentés 

considerablement. 
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Pel que fa a la gestió forestal relacionada amb els incendis, tant a la zona d’estudi com a 

Catalunya en general, els esforços en les últimes dècades s’han centrat en les tasques 

d’extinció per part dels cossos de bombers, oblidant en moltes ocasions la importància 

de la prevenció (Badia, A. et al., 2001). Una de les tècniques per a prevenir incendis en 

boscos mediterranis que ha resultat ser de més utilitat és el desbrossament dels boscos, 

que implica la reducció de la quantitat de biomassa potencialment inflamable, així com 

la millora de la qualitat de les masses forestals en termes d’explotació. També han 

demostrat ser de gran utilitat la crema controlada de certes parts del bosc amb un baix 

potencial explotable (tal i com s’ha fet tradicionalment en boscos d’eucaliptus a Galícia), 

o l’organització territorial que busqui la creació d’un mosaic agro-forestal ben 

estructurat (Badia, A. et al., 2001). Algunes de les pràctiques comunes de gestió post-

incendi, enfocades a la restauració de les zones que han estat cremades, són la retirada 

de la fusta cremada, sotmesa a debat en alguns estudis per si provoca un efecte positiu 

o negatiu sobre l’entorn (Castro, J., 2006) o la reforestació amb espècies autòctones. Tot 

i això, un estudi realitzat l’any 2010 per l’ONG World Wildlife Fund España, va posar de 

manifest que les tècniques de restauració forestal post-incendi a l’estat espanyol 

segueixen sent ineficaces. Això es deu al fet que, en la majoria de plans i projectes 

enfocats a la restauració d’àrees cremades, s’actua exclusivament sobre els símptomes 

de degradació, amb l’absència d’una visió transversal que integri coneixements 

ecològics a escala d’ecosistema, amb criteris socioeconòmics i culturals (Martínez-Ruiz, 

C. et al., 2013). 

A banda d’això, les pràctiques divulgatives en matèria de prevenció d’incendis forestals 

tampoc han estat tradicionalment les més adients. Aquestes s’han caracteritzat per 

centrar-se en l’educació individual dels ciutadans, en detriment d’un planejament més 

transversal que vegi el medi rural com una oportunitat de desenvolupament econòmic i 

socio-cultural (Badia, A. et al., 2001). 

En resum, tot i que la zona d’estudi presenta una resiliència considerablement elevada 

als incendis forestals (per causa del seu clima i del tipus de vegetació que s’hi troba), 

caldrà avaluar si s’havien dut a terme les tasques de prevenció adients a la zona que 

haguessin pogut minimitzar els danys produïts per l’incendi del 2015. D’altra banda, 

també serà imprescindible estudiar quines són les tècniques de gestió que s’hi estan 

duent a terme després de l’incendi, i si s’estan aplicant correctament. 

Es considera de vital importància en aquest treball tenir en compte que la zona d’estudi 

constitueix una interfase urbano-forestal en què, amb tota probabilitat, les tasques de 

gestió realitzades o previstes pels propietaris dels terrenys distribuïts per l’àrea seran de 

vital importància en la recuperació agro-forestal i en la prevenció de nous episodis com 

el del passat juliol del 2015. 
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1.2. Zona d’estudi 

1.2.1. Situació geogràfica 

La zona d’estudi (Figura 1c), amb coordenades centrals 41º 38’ 28.2012” N – 1º 43’ 

44.6406”, es troba al municipi del Bruc, ubicat a la banda més oriental de la comarca de 

l’Anoia, en contacte amb la del Bages (Figura 1a). Les tres ciutats importants que es 

troben més a prop són Igualada, a uns 10 km a l’oest de la zona d’estudi, Terrassa, situat 

aproximadament a 20 km a l’est, i Manresa, a 20 km al Nord.  

El municipi del Bruc (Figura 1b) compta amb gairebé 2.000 habitants, repartits entre els 

seus quatre nuclis de població: El Bruc, Bruc Residencial, Montserrat Parc i Sant Pau de 

la Guàrdia. La seva superfície total és de 47,2 km2 i es troba a una alçada mitjana sobre 

el nivell del mar de 489 metres (Idescat, 2018).  

 

 

 

 

És important tenir en compte que el municipi inclou la part més occidental del Parc 

Natural de Montserrat, tal i com s’observa a la Figura 1b. A més, també gaudeix de la 

protecció d’un PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) i de la Xarxa Natura 2000 (Maragall, 

M., 2016). 

Pel que fa al clima, la comarca de l’Anoia es caracteritza per presentar un clima 

Mediterrani Continental subhumit. Tot i això, la zona prelitoral de la comarca, en què 

s’inclou la zona d’estudi, és de tipus mediterrani prelitoral central. Això vol dir que el 

règim de precipitacions mitjanes anuals oscil·la entre els 550 mm i els 650 mm, amb 

Fig. 1. a. Mapa comarcal de Catalunya on s’acoloreix la comarca de l’Anoia. b. Situació del municipi 

del Bruc (blau), la zona d’estudi (rosa) i el Parc Natural de Montserrat (verd), dins la comarca de 

l’Anoia. c. Delimitació de la zona d’estudi sobre un Mapa Topogràfic 1:50.000. Elaboració pròpia. 

a. 

b. 

c. 
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sequeres estivals i hivernals. L’amplitud tèrmica anual de la zona és força elevada, ja que 

les temperatures mitjanes a l’estiu són d’entre 22 ºC i 24 ºC, mentre que a l’hivern no 

sobrepassen els 6 ºC (Servei Meteorològic de Catalunya, 2017). 

A nivell hidrogràfic, la zona d’estudi (Figura 1c) es troba al límit entre les conques del riu 

Cardener i la del Llobregat, però estrictament pertany a la primera. Més concretament, 

es troba a la part més meridional d’aquesta, just per sota la subconca de la Riera de 

Rajadell. Els quatre torrents que s’inclouen en la conca delimitada per a l’estudi són, 

d’oest a est, el Torrent de Maians Vell, el Torrent de Pèlecs, el Torrent de la Font del 

Boix i el Torrent de Julenques. Aquests torrents acaben enllaçant-se a la Riera de 

Guardiola, un curs fluvial de règim mediterrani, important pel seu indubtable interès 

com a connector ecològic (Ignasi Cebrian, 2014). El Torrent de Maians Vell neix per 

l’oest de la zona d‘estudi i travessa aquesta pel nord, enllaçant-se amb el torrent dels 

Pèlecs. D’altra banda, aquest últim neix al sud-est i creua la zona fins a unir-se a la Riera 

de Guardiola. Els altres dos torrents, situats a l’est de la conca, el Torrent de la Font del 

Boix i el Torrent de Julenques, culminen també a la Riera de Guardiola, de manera 

respectiva en trams més septentrionals d’aquesta (ICGC, 2010-2012). Així doncs, la Riera 

de Guardiola recull les aigües tant del Bruc, municipi on neix, com dels municipis de Sant 

Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix, fins a la desembocadura del mateix Riu 

Cardener. 

Pel que fa al relleu, la zona d’estudi es troba situada a l’anomenada Depressió Central 

Catalana, la qual és una de les sis grans unitats morfo-estructurals de Catalunya. La zona 

es caracteritza per les conques d’erosió que presenta, amb morfologies pròpies 

d’aquestes com són els barrancs i les terrasses, envoltades d’altiplans i muntanyes més 

resistents a l’erosió (Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals, 2016). Les carenes 

que hi ha a l’àrea d’estudi corresponen a paleocanals del Paleogen on es van dipositar 

conglomerats amb intercalacions de roca calcària. A les zones més planes és on es 

localitzen els camps de conreu, i la litologia predominant són argiles i gresos, 

corresponents a les planes al·luvials dels paleocanals anteriorment esmentats. El relleu 

d’aquestes àrees està més suavitzat perquè han patit una erosió més intensa, com a 

conseqüència de la seva menor resistència a aquest fenomen.  La morfologia resultant 

de la zona és fruit de l’acció erosiva dels torrents i rius que hi circulen. Tots ells es 

dirigeixen cap al Nord i modelen el terreny creant unes vessants orientades 

majoritàriament a l’est i a l’oest. 

Una de les parts més elevades se situa al nord-oest de la comarca de l’Anoia, on s’aixeca 

la Serra de Rubió, amb el seu cim a 846 msnm. Tot i així, la muntanya més destacada 

d’aquest sector es troba a 837 msnm, anomenada Còpia de Palomes i que separa la 

conca de l’altiplà de Calaf. Al sud-est s’hi troba la Muntanya de Montserrat, que forma 

part de la Serralada Prelitoral i que està constituïda per conglomerats molt consolidats 

que han mostrat una gran resistència a l’erosió (Maestro, E. i Poch, J., 2012). Al voltant 

de Montserrat, i fins arribar a la conca de l’Anoia, ja fora de la zona d’estudi s’observa 

un relleu més suau, format per turons de roques paleozoiques, les quals presenten un 

color més fosc.  
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1.2.2. Situació geològica  

La formació de la depressió central catalana va tenir lloc a principis del Paleogen, en què 

el procés de col·lisió de les plaques Ibèrica i Euroasiàtica va donar lloc a l’inici de la 

desconnexió entre l’Oceà Tetis i el golf de Biscaia. Així doncs, a l’actual depressió central 

catalana hi va existir un mar que va actuar com a conca sedimentària, anomenada Conca 

de l’Ebre (ICGC, 2010). En aquesta, s’edificaren grans deltes (com l’actual muntanya de 

Montserrat) i ventalls al·luvials costaners, degut a la desembocadura de rius de gran 

cabal, els quals transportaven material tant de les Cadenes Costaneres Catalanes com 

dels Pirineus, ambdós encara formant-se (Figura 2).  

Aquests materials deltaics (conglomerats, gresos i lutites) són els que actualment 

caracteritzen la zona del Bruc. Com a conseqüència de la posterior desconnexió i 

dessecació d’aquest mar, aquests deltes van quedar emergits. Al mateix moment, es 

produí un aixecament tectònic que els exposà encara més als agents meteòrics 

(Maestro, E. i Poch, J., 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va arribar un moment, fa aproximadament 13 milions d’anys, en què la Catalunya 

Central va deixar d’actuar com a conca sedimentària, i va començar a produir-se una 

forta erosió degut a les pluges, els torrents i els rius, formant-se així la depressió central 

catalana. Aquests esdeveniments han donat lloc a la geomorfologia actual de la zona 

d’estudi, caracteritzada per turons aïllats i valls fluvials (XTEC, 2007). 

Segons el Mapa Geològic 1:25.000 de l’ICGC, la zona conté principalment materials 

geològics del Cenozoic, disposats amb un cabussament molt suau cap a l’oest - sud-oest. 

Concretament, els materials són eocens (56 - 33,9 Ma), majoritàriament del Priabonià-

Fig. 2. Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional 

de la conca central catalana durant l'Eocè superior 

(Priabonià inferior). Maestro, E. i Poch, J. (2012). 
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Bartonià i, en menor mesura, paleocens (66 - 56 Ma), a banda dels materials quaternaris 

(2,59 Ma - actualitat), que es troben dipositats majoritàriament a les zones fluvials 

(Figura 3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. a. Mapa geològic 1:25.000 on es delimita l’àrea d’estudi. b. Columna estratigràfica del Sector 

Les Morelles – El Bruc, representativa dels materials geològics de la zona d’estudi. c. Llegenda dels 

materials geològics que es troben a la zona d’estudi. Gómez, M. et al., ICGC (2013). 

a. 

b. c. 
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1.2.3. Caracterització edàfica  

A partir de les dades del Geo-índex de Sòls de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya s’han pogut descriure tres perfils de sòls model propers a la zona d’estudi, 

desenvolupats sota una pineda de pi blanc. Aquests se situen al sud de Castellfollit del 

Boix, a Sant  Salvador de Guardiola i a l’oest de Marganef, respectivament (Figura 4).  

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la classificació descrita per Soil taxonomy, els sòls formats són Xerortents típics. 

La profunditat d’aquests sòls és major a l’Oest i disminueix cap a l’Est,  estan ben 

drenats i tenen una textura mitjana (franca), amb una abundància d’elements grossos 

del 15-35%. En general, són sòls pobres en matèria orgànica. Es desenvolupen sobre 

lutites, gresos i conglomerats damunt un pendent simple, d’entre 35-70º. Segons les 

prospeccions realitzades per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es pot saber 

que la seqüència d’horitzons és A-Bw1-B2-C1(lutita)-C2(gres, conglomerat) a l’Oest, A-

Bw-C(lutita)-R(gres) a l’Est, i A-B-R(gres) al Nord-Est. 

El sòl descrit a Castellfollit de Boix té un horitzó A de 17 cm de gruix, presenta un color 

marró fosc (7.5YR 4/4) i una textura francollimosa amb pocs elements grossos. Per sota, 

fins a 40 cm,  se situa l’horitzó Bw1, d’alteració química, amb un color també marró 

(7.5YR 5/4). La textura segueix essent francollimosa amb pocs elements grossos. Fins a 

Fig. 4. Mapa de tipus de sòls de Catalunya, en què es delimita la zona d’estudi 

i s’assenyala amb punts verds els tres perfils dels quals s’ha extret informació. 

Tots ells es troben sobre un sòl Xerortent típic (U48). Modificat del Geo-Índex 

de Sòls de l’ICGC (2018). 
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una profunditat de 60 cm hi ha un horitzó B2, de color marró (7.5YR 5/4), amb una 

textura francollimosa i un increment de la quantitat d’elements grossos. A partir dels 60 

cm de profunditat comença la lutita (horitzó C1), amb 10 cm de gruix i més del 70% 

d’elements grossos presents. Per sota els 70 cm de profunditat s’hi troba el gres i el 

conglomerat (horitzó C2), d’alta compacitat. 

El sòl situat a l’Est, a Marganef, conté un horitzó A de 20 cm de fondària, de color marró 

(7.5YR 4/4), amb pocs elements grossos i de textura francoarenosa. L’horitzó Bw arriba 

als 80 cm de profunditat, té un color marró vermellós, no arriba al 15% d’elements 

grossos i la seva textura és francoarenosa. Fins els 120 cm se situa la lutita, i per sota, el 

gres. 

El sòl de Sant Salvador de Guardiola comença amb un horitzó A de 17 cm, de color 

marró (7.5YR 4/4) i de textura franca. El segueix un horitzó B que arriba a 33 cm, del 

mateix color marró i de textura francollimosa. Per sota ja es troba la roca mare, el gres. 

1.2.4. Flora i fauna 

El municipi del Bruc, com s’ha comentat anteriorment, conté diferents figures de 

protecció per a la conservació dels seus paratges naturals. Aquestes figures de protecció 

són conseqüència de les característiques ambientals d’interès que conté el municipi, 

com ara aspectes importants de la seva flora i fauna. 

Segons el Mapa d’hàbitats de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat 

(2013), l’àmplia presència de masses forestals caracteritzava aquest municipi abans de 

l’incendi del 2015, amb més d’un 80% de l’àrea total coberta per boscos, bosquines i 

matollar mediterrani. Majoritàriament, els seus boscos estaven formats per pinedes de 

pi blanc, pinassa, pi pinyoner, i també alzines i roures.  

A banda de les cobertes naturals, també s’hi troben conreus de secà, prats i boscos 

resultants de la reforestació. 

En el municipi es troben certes espècies de flora destacades per la seva singularitat o pel 

fet de ser endemismes de la zona, com per exemple l’orella d’ós (Ramonda myconi) 

(Figura 5a), que creix sobre roques, o el teix (Taxus baccata) (Figura 5b), que acostuma a 

desenvolupar-se als barrancs (Planas, R. 2013). Ambdues es poden trobar a la part del 

Parc Natural de Montserrat inclosa dins el municipi del Bruc. 

Alguns dels gèneres florístics més comuns del clima mediterrani, observats àmpliament 

a la zona d’estudi, són Cistus, Erica, Genista, Juniperus, Lavandula, Olea, Pinus, Pistacia, 

Quercus i Rosmarinus. 
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El tret faunístic més important de la zona del Bruc recau en la gran varietat d’aus que 

s’hi poden trobar. Totes elles sumen més de 110 espècies distribuïdes pel municipi amb 

diferents ordres d’abundància. Per exemple, la merla (Turdus merula) presenta una 

abundància segons probabilitat d’observacions del 99%, en canvi pel voltor comú (Gyps 

fulvus) és inferior al 10% (Planas, R., 2013). 

L’esparver cendrós (Circus pigargus) i l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata) (Figura 6a) 

formen part de les espècies potencialment presents, les quals presenten un estat de 

conservació crític o en perill d’extinció (Planas, R. 2013). Tant aquestes com altres aus 

rapinyaires acostumen a nidificar en hàbitats rocosos, com per exemple les parts altes 

dels turons de la zona d’estudi, formades per roca calcària. 

Referent als mamífers potencialment presents al municipi, s’hi poden trobar més de 35 

espècies diferents (Margall, M., 2016), com el gat salvatge (Felis silvestris), la mostela 

(Mustela nivalis) o la guineu (Vulpes vulpes). Les espècies que es troben al Bruc són les 

típiques d’ambients mediterranis i en algun cas poden trobar-se elements típics de 

l’ambient eurosiberià, sobretot a les àrees del Bruc que pertanyen a la zona perifèrica 

de la muntanya Montserrat. Aquelles espècies de mamífers més comunes a la zona i que 

poden interaccionar negativament amb els dispositius Cocoon i/o amb els plançons 

plantats són el porc senglar (Sus scrofa), el conill comú (Oryctolagus cuniculus) i el 

cabirol (Capreolus capreolus). Anualment, s’organitzen batudes per tal de controlar la 

població de porcs senglars, una espècie que constitueix una problemàtica ecològica que 

ha anat en augment a Catalunya en les darreres dècades. 

Al municipi hi ha certes espècies catalogades, mitjançant l’estatus IUCN, com a 

“vulnerables” (VU). Alguns exemples de mamífers que pertanyen a aquesta categoria 

són el conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) o el ratpenat de cova (Miniopterus 

schreibersii). A part, també hi ha una espècie de ratpenat, el de peus grans (Myotis 

capaccinii), catalogat com a “en perill” (EN) (Margall, M., 2016).  

Fig. 5. Exemples de flora present a la zona d’estudi. a. Orella d’ós (Ramonda myconi). 

Fotografia: Florenci Vallès. b. Teix (Taxus baccata). Fotografia: José Vicente Verdú. 
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Al Bruc s’hi troben més de 20 espècies de rèptils i amfibis en un estat de conservació 

que cal tenir en consideració (Planas, R. 2013); la majoria d’elles formen part de les 

espècies típiques del clima mediterrani. Alguns exemples són la tortuga de rierol 

(Mauremys leprosa) (Figura 6b), catalogada mitjançant l’estatus IUCN com a VU 

(Vulnerable) o el dragó comú (Tarentola mauritanica),  catalogada mitjançant l’estatus 

IUCN com a “Preocupació menor (LC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Usos del sòl 

La distribució i quantificació de les activitats que es realitzen sobre el territori ajuden a 
entendre de manera senzilla les principals relacions entre l’ésser humà i l’entorn, en un 
lloc i temps determinat. Aquestes activitats es reflecteixen en diferents usos del sòl.  
 

Prèviament a l’incendi del 2015, gairebé el 60% del municipi del Bruc estava cobert per 
arbrat, més del 6% de la seva superfície tenia un ús agrícola, i en aproximadament un 
3% s’hi desenvolupava un ús improductiu artificial (vies de comunicació i edificacions). 
La resta de la seva superfície eren fonamentalment matollars i prats (MSCC, 2009). 
 

Referent a la zona d’estudi, els usos del sòl d’abans de l’incendi són força similars als 
que tenia el municipi del Bruc, i es quantifiquen a la Taula 1. La distribució d’aquests 
s’il·lustra a la Figura 7. 

USOS SÒL 

pre-incendi 
Arbrat 
dens 

Arbrat 
clar 

Matollars 
Prats i 

herbassars 
Conreus 

Improductiu 
artificial 

Improductiu 
natural 

Aigua 
conti-
nental 

Àrea (ha) 1534,31 25,54 200,26 25,84 152,95 46,83 7,08 0,19 

Percentatge 
(%) 

76,99 1,28 10,05 1,30 7,67 2,35 0,36 0,01 

 

 

 

Fig. 6. Exemples de fauna present a la zona d’estudi. a. Àguila cuabarrada (Aquila fasciata). 

Fotografia: Aubèrria. b. Tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Fotografia: Pedro Murillo. 

Taula 1. Quantificació dels usos del sòl previs a l’incendi del 2015 a la zona d’estudi. Elaboració 

pròpia. Dades del Mapa de Cobertes del Sòl del CREAF (2009). 
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Concretament, les categories “arbrat dens” i “arbrat clar” inclouen els següents tipus de 
vegetació: boscos de pi blanc, tant en regeneració com en estat no pertorbat (en total, 
el Pinus halepensis ocupava l’any 2009 més d’un 70% de la superfície total de la zona 
d’estudi, i gairebé un 80% de la superfície forestal), boscos de pinassa, alzinars, boscos 
caducifolis de ribera i arbres fruiters (en ordre descendent de superfície ocupada). Les 
diferències que es poden observar entre els usos del sòl del municipi del Bruc i els de la 
zona d’estudi l’any 2009 són que tant la superfície ocupada per arbrat com l’agrícola 
eren superiors a l’àrea d’estudi que al Bruc, i per contra l’ús improductiu artificial era 
lleugerament superior al municipi que a la zona d’estudi, tot i que hi ha menys d’un 1% 
de diferència.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Incendis 

La zona d’estudi d’aquest treball ha estat seleccionada, en primera instància, perquè va 

patir un incendi l’any 2015 que va comportar conseqüències importants tant per a 

l’ecosistema com per a la població que hi viu i que hi realitza diferents activitats. Segons 

Fig. 7. Mapa d’usos del sòl de la zona d’estudi l’any 2009 sobre base topogràfica 1:50.000 de 

l’ICGC. Dades del Mapa de Cobertes del Sòl del CREAF (2009). Elaboració pròpia. 
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la notícia “La jutge ratifica que una trituradora de palla va originar l'incendi d'Òdena”, 

l’incendi va ser ocasionat a mig matí per una espurna despresa per una trituradora de 

palla a la finca de cal Rossinyol, a Òdena, el dia 26 de juliol (Sallent, J., 2015). Des d’allà, 

es va escampar cap a l’est cremant aproximadament 1.200 hectàrees (Agents Rurals, 

2015), tant de la comarca de l’Anoia com del Bages (Figura 8). L’incendi va ser aturat 

pels cossos d’extinció al vespre d’aquell mateix dia, aprofitant el pas de la carretera BP-

1101. 

El fet que el foc s’escampés tan impredictiblement i ràpida en direcció est, segons 

explica la notícia “La meteorologia es confabula amb l’incendi d’Òdena”, va ser 

conseqüència del vent de més de 40 km/h que bufava aquell dia, amb una component 

majoritàriament occidental (Santamaría, M., 2015). Part d’aquesta zona, a més, ja havia 

patit l’incendi de Montserrat l’any 1986 (Figura 8), que va representar un abans i un 

després en els protocols de prevenció i d’extinció d’incendis a Catalunya: a partir 

d’aquell moment van augmentar-se el nombre de recursos d’extinció, l’any següent les 

Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i un cos d’Agents Rurals van crear el programa 

“Foc Verd”, per a la prevenció d’incendis, i es va generar una cartografia de risc 

d’incendis forestals a Catalunya, a escala municipal. Finalment, l’any 1989 van 

incorporar-se els helicòpters com a eina en la lluita contra els incendis (Gimeno, S., 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fet que l’incendi del 2015 afectés una zona que ja havia patit un altre foc prèviament 

va provocar que en el moment de l’incendi resultessin afectades zones que encara no se 

n’havien recuperat, poblades principalment per  boscos joves de pi blanc en fase de 

regeneració. Com que part del bosc afectat es trobava en aquesta fase, l’incendi del 

Fig. 8. Mapa on es representen l’abast de l’incendi de Montserrat del 1986 (gris) 

i el de l’incendi d’Òdena del 2015 (vermell) i la seva confluència dins l’àrea 

d’estudi. Modificat de Salvatierra, I. et al. (2016). 
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2015 va propagar-se amb més facilitat, ja que els boscos de pi blanc en fase regenerativa 

es caracteritzen per presentar una estructura molt densa de plançons, que posseeixen 

un elevat potencial piròfit (Trabaud et al., 1985). 

A aquest fet se li va sumar l’escassetat de pluges i l’onada de calor que va afectar 

Catalunya durant l’estiu del 2015 (Servei Meteorològic de Catalunya, 2015). 

Concretament, la temperatura mitjana a la comarca de l’Anoia durant el mes de juliol 

d’aquell any va ser de 32,2ºC (Idescat, 2015), mentre que la mitjana habitual durant el 

mes de juliol en aquella zona és d’aproximadament 25ºC (Servei Meteorològic de 

Catalunya, 2018). 

El resultat d’aquest conjunt de factors va donar lloc a boscos molt susceptibles a 

qualsevol incendi, formats per una gran quantitat de biomassa i amb molt poca humitat. 

Per altra banda, els conreus i matollars de la zona també van resultar força afectats per 

l’incendi d’Òdena. Els conreus eren menys presents allà on havia afectat l’incendi de 

Montserrat, on per contra hi abundaven els matollars, la qual cosa indica un possible 

abandonament agrícola després de l’incendi del 1986 (Ordóñez, J.L., 2015).  

1.2.7. Demografia 

La zona d’estudi s’emmarca dins el context d’un municipi de dimensions considerables 

(gairebé 50 km2), però amb una densitat de població força baixa: 40 habitants per km2, 

aproximadament. Això és degut al fet que el Bruc consta de quatre nuclis de població 

aïllats, tots ells envoltats en gran part per grans zones no urbanes (ni urbanitzables), 

principalment qualificades com a camps de conreu i àrees forestals. 

La població del Bruc es distribueix en un 54% d’homes i un 46% de dones. En el cas del 

col·lectiu masculí, un 70% es troben en la franja compresa entre els 15 i els 64 anys 

d’edat. Pel que fa a les dones, aquest percentatge és lleugerament més baix (65%), 

perquè tant la proporció de nenes com la de dones majors de 64 anys són més elevades 

que en el cas dels homes (Idescat, 2018). 

1.2.8. Context social i econòmic 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2018), 955 habitants del municipi 

(d’un total de 1988 persones) estan afiliats a la Seguretat Social, és a dir, formen part de 

la població activa ocupada. De forma desglossada, els principals sectors en què s’ocupa 

la població del Bruc són l’agricultura, la indústria, la construcció i els serveis. D’aquests 

quatre, aquell que té un major pes és el sector dels serveis, seguit del de la indústria i la 

construcció. Pel que fa al sector dels serveis, cal destacar que el municipi compta amb 

sis allotjaments turístics, la majoria d’ells de caire rural. Dos d’aquests allotjaments 

rurals es troben dins la zona d’estudi d’aquest treball: Can Ollé de la Guàrdia i Cal Sant 

Miquel. 

A la comarca de l’Anoia, segons dades del Cadastre elaborades pel Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (2017), la superfície forestal 
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ocupa un 61% del total (80000 ha), aproximadament. D’aquesta superfície, tan sols 1000 

ha de les 50000 ha forestals que hi ha, tenen una titularitat pública; així doncs, les 49000 

ha restants són de propietat privada (Centre de la Propietat Forestal de la Generalitat de 

Catalunya, 2017).  

A la zona d’estudi, la segregació en parcel·les privades és força elevada, ja que les 1993 

hectàrees que ocupa aquesta zona compten amb, al menys, 10 propietaris diferents. 

Aquest fet va en concordança amb el que passa a tota la comarca de l’Anoia, i també a 

Catalunya en general: a l’Anoia, gairebé totes les propietats que hi ha tenen una 

superfície inferior a les 25 ha. D’aquestes, gairebé la meitat ocupen parcel·les d’una 

mida inferior a 1 ha. A la resta de Catalunya, amb alguna excepció, aquesta dinàmica hi 

està generalitzada (Centre de la Propietat Forestal de la Generalitat de Catalunya, 2017). 

El fet que el nombre de propietats privades forestals de més de 25 ha sigui tan baix, 

però ocupi una superfície tan gran (a Catalunya, dos terços del territori) provoca que la 

gestió forestal sigui més complicada, ja que els propietaris de les parcel·les petites són 

molts, però tenen en possessió una superfície del territori massa petita com perquè el 

seu potencial de gestió, per si sols, sigui significatiu. 

Tot i això, en la realització d’aquest treball s’han entrevistat alguns dels propietaris de la 

zona d’estudi, i s’ha posat de manifest en reiterades ocasions que la col·laboració entre 

ells hi és molt present, tant en l’àmbit dels negocis com en el de la recuperació de la 

zona després de l’incendi. Així doncs, tot i presentar una segregació important, cabria 

esperar que la gestió ecològica i econòmica de la zona fos integradora i competent, al 

menys per part de l’administració privada. 

1.3. LIFE The Green Link 

Degut a la desertificació causada per l’incendi d’Òdena al Bruc, aquesta zona s’inclou al 

projecte europeu anomenat LIFE The Green Link (LIFE15 CCA/ES/125). Aquest gran 

projecte té com a objectiu general la restauració de zones desertificades mitjançant un 

innovador mètode de plantació d’arbres, per tal d’augmentar la seva resiliència. Aquest 

estudi es duu a terme en sis zones de la conca mediterrània: a Gran Canària (Illes 

Canàries), al Parque Natural de María de Vélez (Almería), a Tous i Xixona (Comunitat 

Valenciana), al Bruc (Catalunya), a Calabria (Itàlia) i a Ptolemaida (Grècia). 

Aquest nou mètode de plantació es basa en un dispositiu eco-tecnològic, anomenat 

Cocoon (Figura 9), que pretén millorar les tècniques tradicionals de cultiu d’arbres en 

zones amb escassetat de recursos hídrics. Al plantar el plançó (en el cas del Bruc s’han 

utilitzat plançons dels gèneres Quercus, Olea i Prunus, entre d’altres) s’incorporen 25 

litres d’aigua dins el dispositiu (Figura 9a) i aquest l’emmagatzema durant 

aproximadament tres mesos. Així doncs, l’arbre jove obté una humitat idònia durant els 

primers estadis de la seva vida (Caballero, J.M. i Del Río, C., 1994). Passats uns anys, com 

que el Cocoon és 100% biodegradable, aquest s’incorpora al sòl com a font de matèria 

orgànica i, en el cas que el resultat hagi estat satisfactori, l’arbre segueix el seu cicle. 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part en què s’ha centrat aquest Treball de Fi de Grau tracta únicament la zona del 

projecte situada al Bruc, a Catalunya. Al llarg d’aquest, s’analitzarà l’efectivitat i 

l’eficiència dels dispositius Cocoon, mitjançant la comparació de la supervivència i altres 

aspectes dels plançons plantats amb aquesta tècnica, enfront a individus control 

plantats seguint la tècnica tradicional, és a dir, sense més ajuda que un protector de 

plàstic davant l’acció de petits rosegadors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. b. 

Fig. 9. a. Imatge del bol del Cocoon ple d’aigua  amb un plançó d’Olea europaea . b. Imatge del Cocoon 

ja instal·lat amb tapa i protector per al plançó. Fotografies: Vicenç Carabassa (CREAF). 
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2. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 

Com s’ha comentat a la introducció, els incendis són un factor natural recurrent en el 

medi, sobretot en el clima mediterrani, on hi ha llargs períodes amb escassetat de 

pluges. Després de realitzar el marc teòric del treball, s’han trobat diverses publicacions 

on es dona importància als incendis des de diferents punts de vista, com serien: la gestió 

forestal post-incendi, a vegades ineficient, a l’estat espanyol (Martínez-Ruiz, C. et al., 

2013), l’increment de l’erosió del sòl després d’un episodi de foc (Úbeda, X., 2000, Bodí, 

M.B. et al., 2012), o bé l’estat dels boscos a la Catalunya Central els anys posteriors a ser 

cremats (Piqué, M., 2004). 

Els incendis forestals han estat molt estudiats al llarg dels anys, però la zona de treball 

escollida per a realitzar aquest projecte de final de grau no ho havia estat fins a la 

realització dels projectes d’àmbit europeu LIFE Montserrat (2014) i LIFE The Green Link 

(2015). El tret distintiu d’aquest treball, i el que el diferencia dels dos projectes 

anomenats anteriorment, és que s’ha realitzat amb una visió més holística: es pretén 

esbrinar els canvis que va provocar l’incendi del 2015 en l’àmbit físic (els canvis en els 

usos del sòl), així com en l’entorn socioeconòmic. També es volen avaluar els efectes del 

foc sobre el sòl, i la regeneració d’un bosc que anteriorment no tenia rendibilitat 

econòmica, a causa de la manca de gestió (Piqué, M., 2004).  

Així doncs, s’ha cregut convenient fer un estudi d’aquesta zona per la seva recurrència 

d’incendis, i tot i que hi hagi projectes engegats per intentar gestionar-la i reforestar-la, 

no han aprofundit suficient en els àmbits d’interès d’aquest treball.  Al ser projectes de 

gran àmbit, no s’han centrat en els interessos a petita escala, com podrien ser els dels 

propietaris de les parcel·les afectades pel foc, i tampoc han aprofundit en les afectacions 

que genera un incendi.  

Els objectius generals i específics a assolir en aquest treball són: 

 Avaluar l’impacte de l’incendi d’Òdena del 2015 sobre el medi en la zona d’estudi. 

- Avaluar els impactes sobre el canvi d’usos/cobertes del sòl.  

- Comparar l’erosió del sòl d’abans i després de l’incendi. 

- Avaluar l’impacte sobre el teixit social. 

- Estudiar la vulnerabilitat de la zona front futurs incendis i proposar millores en la 

gestió forestal per evitar-los.  

 

 Analitzar la recuperació de la zona d’estudi després de l’incendi d’Òdena del 2015. 

- Analitzar l’estat de la vegetació a la zona d’estudi. 

- Analitzar l’efectivitat i l’eficiència de l’ecotecnologia del Cocoon. 

- Plantejar accions de millora en l’execució del projecte LIFE The Green Link. 
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3. METODOLOGIA 

Aquest projecte s’ha dut a terme al municipi del Bruc, a la Catalunya Central, localitzant-

se al nord-oest de l’emblemàtica muntanya de Montserrat. S’ha delimitat una zona de 

1.993 hectàrees on s’han realitzat diferents estudis per tal d’analitzar la recuperació del 

medi i avaluar els impactes que va tenir sobre aquesta zona l’incendi d’Òdena del 2015. 

La zona d’estudi ha estat seleccionada per diferents motius. El primer és que l’àrea 

inclou, majoritàriament, zones afectades per l’incendi, però també zones control que no 

van resultar-ne, per tal de comparar-les i veure la seva evolució. El segon motiu és que 

engloba totes les parcel·les on s’ha aplicat l’ecotecnologia del Cocoon i que alhora 

formen part del projecte en participació, el projecte LIFE The Green Link. La tercera raó 

recau en un àmbit hidrogràfic, ja que per tal de dur a terme l’avaluació de les taxes 

d’erosió és recomanable la delimitació d’una conca hidrogràfica, per tal de poder 

extrapolar més representativament les dades obtingudes a través de l’equació de la 

USLE (Universal Soil Loss Equation). En aquest cas, s’ha escollit una subconca que conté, 

d’oest a est, el Torrent de Maians Vell, el Torrent de Pèlecs, el Torrent de la Font del 

Boix i el Torrent de Julenques. Per últim, la zona d’estudi s’ha delimitat en funció de la 

participació dels propietaris dels diferents terrenys en el projecte LIFE The Green Link, 

per assegurar així de la seva voluntat de col·laboració en certs aspectes d’aquest treball. 
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3.1. Esquema metodològic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.10. Esquema metodològic del Treball de Final de Grau “Avaluació ambiental i estudi de la 
recuperació de l’àrea afectada per l’incendi d’Òdena del 2015”.Elaboració pròpia. 
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3.2. Treball de camp 

El treball de camp d’aquest projecte de final de grau es basa, d’una banda, en la 

recol·lecció de dades al camp i, d’altra banda, en les entrevistes fetes als diferents 

propietaris, propietàries i masovers de les finques de la zona. 

La ruta utilitzada per accedir a la zona d’estudi ha estat a través de l’autovia A-2. 

Depenent del punt des del qual s’hi vulgui accedir, cal fer-ho per diferents sortides de 

l’autovia: quan es vol accedir per la banda més occidental de la zona d’estudi, cal 

prendre la sortida 559 de l’A-2, senyalitzada per Vilafranca del 

Penedès/Igualada/Manresa. La carretera nacional a què s’accedeix mitjançant aquesta 

ruta és la C-37, que passa prop del poble de Maians. Quan, per contra, es vol accedir a la 

zona per la vessant oriental, cal prendre la sortida 570 de l’A-2, senyalitzada per 

Montserrat/Manresa. La carretera nacional que se segueix mitjançant aquesta ruta és la 

N-IIz, que passa pel poble de Sant Pau de la Guàrdia. 

3.2.1. Recol·lecció de dades 

 Mesura i comptatge de plançons 3.2.1.1.

Pel que fa a la recol·lecció de dades, relacionada amb el projecte LIFE The Green Link, la 

feina principal ha estat realitzada durant la primavera i inicis d’estiu del 2018, on les 

plantes i plançons es troben amb el màxim desenvolupament i és quan és més favorable 

realitzar les mesures (Thanos, C. A.,1996). Les espècies d’arbres utilitzades al projecte 

han estat escollides pels propietaris i propietàries de cada parcel·la, segons els seus 

interessos personals (Taula 2). 

Espècie 
Plançons 
plantats 

Plançons 
mesurats 

Olea europaea cv. arbequina (olivera 
arbequina) 

817 370 

Olea europaea cv. vera (olivera vera) 415 16 

Olea europaea cv. cornicabra (olivera 
cornicabra) 

800 321 

Quercus ilex subsp. Ilex (alzina tofonera) 402 140 

Quercus ilex subsp. ballota (carrasca) 405 152 

Quercus faginea (roure valencià) 585 269 

Ceratonia siliqua (garrofer) 95 56 
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Ficus carica (figuera) 289 92 

Prunus dulcis (ametller) 160 97 

Juglans regia (noguer) 52 28 

Prunus avium (cirerer) 80 62 

Prunus Spinosa (aranyoner) 47 47 

TOTAL 4147 1650 

 

 

La feina bàsica de camp ha estat realitzar el comptatge i la mesura de 1650 plançons 

(Figura 11), entre els quals hi ha d‘un a cinc plançons amb Cocoon associats a cada 

plançó control. Tant els plançons amb Cocoon com els individus control tenien un 

etiquetatge previ, però únicament aquests últims es trobaven georeferenciats. Així 

doncs, un cop trobat un individu control, es realitzen les mesures de vigor, alçada 

(mesurada amb un metre) i diàmetre basal (mesurat amb un peu de rei) tant d’aquest 

com dels individus amb Cocoon que s’hi troben associats. Les mesures de vigor es 

puntuen amb valors d’entre el 0 i el 3, essent 0 un plançó mort i 3 un plançó amb més 

del 75% de fulles verdes. En el cas que el plançó hagi rebrotat, s’escriu una R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Nombre de plançons plantats , pel projecte LIFE The Green Link, i mesurats per a la 

realització d’aquest treball, segons l’espècie. 

Fig. 11. Fotografia representativa de la mesura i 
comptatge dels plançons a la zona d’estudi.   
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Fig. 12. Esquema de les parts del dispositiu Cocoon. Projecte LIFE The Green Link (2017). 

En cas que es trobés un individu sense etiqueta, o que aquesta estigués en mal estat o 

bé erròniament numerada, es procedia a re-etiquetar-lo. Per a fer-ho, s’utilitzaven 

etiquetes d’alumini, que es marcaven amb l’ajuda d’un bolígraf o un objecte punxent. 

Les etiquetes es fixaven al plançó mitjançant filferro, del mateix material. 

Pel que fa a l'anàlisi del dispositiu Cocoon (Figura 12), es prenen dades del seu estat de 

degradació: CC si ha canviat el color del recipient, LL si ha perdut la coberta, LC si 

aquesta ha col·lapsat, BB si el dispositiu està trencat, DE si es troba deformat, DA si 

aquest ha estat destruït i TC si aquest es troba tombat. A més, també s’avalua l’estat del 

protector del plançó: si està present o no i, en cas que hi sigui, si es troba rebregat. 

Totes les dades descrites anteriorment es recullen al camp en una taula que es pot 

trobar a l’Annex I.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Estructura de la vegetació 3.2.1.2.

Una altra de les feines que s’ha realitzat al camp ha estat l’estudi de l’estructura de la 

vegetació, que s’ha avaluat mitjançant transsectes (Figura 13). Aquests s’han realitzat en 

trams aleatoris a les finques de Can Calafell i Quatre Vents. Utilitzant una cinta mètrica, 

en total s’han dut a terme 10 transsectes (alguns de 20 metres de llargada i altres de 

25), en els quals s’ha analitzat, cada 20 cm, la presència d’espècies llenyoses i herbàcies 

en la coberta i, en cas que n’hi hagi, la seva alçada (amb l’ajuda d’un metre). A més, 

també s’han anotat la presència de restes vegetals. Totes aquestes dades s’han anotat al 

camp tal i com es presenta a l’Annex I.b. 
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 Inventari florístic 3.2.1.3.

També s’ha dut a terme un inventari florístic de les espècies que han estat reconegudes 
a les diferents parcel·les (Figura 14). Amb l’ajut d’una llista realitzada l’any 2017 per J.M. 
Alcañiz, s’ha anotat la presència (per separat, en les diferents parcel·les de la zona 
d’estudi) tant d’espècies ja inventariades com de les observades de nou aquest any, a 
més a més de la seva abundància relativa, en una escala de l’1 al 4 (essent 1 la mínima 
abundància, i 4 la màxima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. a. Fotografia d’una flor de morró blau (Anagallis arvensis) realitzada a la 

parcel·la de Can Calafell en l’elaboració de l’inventari florístic. b. Fotografia 

d’una planta de la família de les plantaginàcies (Plantago sempervirens) 

realitzada a la parcel·la de Quatre Vents en l’elaboració de l’inventari florístic. 

a

. 

b

. 

Plantago 
sempervirens 

Fig. 13. Fotografia representativa de l’anàlisi de l’estructura de la vegetació mitjançant 
transsectes a la finca de Can Calafell.  
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3.3.2. Entrevistes als propietaris 

En l’àmbit de les entrevistes realitzades a quatre terratinents de la zona d’estudi (Annex 

II), el procediment seguit ha estat el següent: primer de tot, han sigut consensuades i 

elaborades les preguntes, així com les qüestions relacionades amb les dades personals, 

creant una entrevista semi-estructurada de preguntes obertes (Estrada, R. E. L. i 

Deslauriers, J. P., 2011). Després d’obtenir els contactes necessaris, facilitats per 

responsables del projecte LIFE The Green Link, s’ha contactat amb cadascun d’ells i elles 

per a concertar una cita i realitzar l’entrevista de manera presencial. Totes les 

entrevistes han estat enregistrades per a la posterior transcripció en gabinet. 

3.3.      Treball de gabinet 

3.3.1. Tractament de dades 

Totes les dades recollides al camp s’han transcrit a una plantilla d’Excel cedida pels 

responsables del projecte LIFE The Green Link, tal i com s’exemplifica a l’Annex III. 

Pel que fa al comptatge i anàlisi dels plançons, s’ha utilitzat la següent simbologia per a 

descriure les dades que s’han recopilat al camp: “1” significa presència, “0” vol dir 

mancança i “-”, que no s’ha pogut analitzar, ja sigui perquè no s’ha trobat l’individu, 

perquè estava destruït (DA) o perquè contenia ruscs de vespes, que impedien la presa 

de dades al camp (Annex III.a).  

L’anàlisi d’aquestes dades s’ha separat en dos blocs: 

a) L’anàlisi de la supervivència i el vigor: a partir d’aquestes dades, s’ha dut a terme 

una anàlisi mitjançant el full de càlcul “Excel”, amb l’objectiu de determinar la 

supervivència dels plançons. Aquest s’ha realitzat per a cada espècie, per tal 

d’observar el seu comportament davant les condicions del medi. Mitjançant sumes 

amb condicionants, s’ha calculat la mortalitat dins de cada espècie, tant d’individus 

Cocoons com de controls. Així doncs, els resultats obtinguts s’han representat en 

una gràfica (Figura 18), que presenta la llista d’espècies a l’eix Y i el percentatge de 

supervivència a l’eix X.  

D’altra banda, s’ha determinat la mortalitat dels Cocoons en relació a l’estat del 

protector del dispositiu (no rebregat, rebregat o sense). Els resultats s’han 

representat en una gràfica (Figura 19), la qual conté el percentatge de mortalitat a 

l’eix de les Y i l’estat del protector a l’eix de les X. 

S’ha comparat també la supervivència d’individus Cocoons i controls en funció de la 

zona en què es trobessin ubicats. Per tal d’observar aquest efecte, s’han analitzat 

només aquelles tres espècies que han estat plantades a dues zones ben 

diferenciades: vessant/carena i zones deprimides (fons de vall o camps). 
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b) L’anàlisi de les mesures d’alçada i diàmetre: per tal de comparar l’increment anual 

d’alçada i de diàmetre dels plançons amb Cocoon i els controls, s’ha dut a terme una 

avaluació individualitzada per espècie, en previsió que els resultats poguessin ser 

diferents per a cadascuna d’elles. El primer pas d’aquest estudi ha consistit en el 

càlcul dels increments d’alçada i de diàmetre per a cada plançó. Un cop obtinguts els 

increments de tots els individus, s’ha procedit a calcular les mitjanes aritmètiques 

d’aquestes dades, obtenint quatre càlculs diferents per a cada espècie: la mitjana de 

l’increment d’alçada tenint en compte els increments negatius, la mitjana de 

l’increment d’alçada sense tenir-los en compte, la mitjana de l’increment de 

diàmetre tenint en compte els increments negatius i la mitjana de l’increment de 

diàmetre sense tenir-los en compte.  Totes aquestes mitjanes s’han representat 

gràficament (Figures 23 i 24). Per tal d’avaluar si les mitjanes obtingudes tenien 

validesa estadística, s’ha calculat la desviació estàndard dels valors utilitzats, i s’ha 

representat gràficament espècie per espècie. Aquest últim pas s’ha realitzat 

únicament per a les mitjanes sense valors negatius, i només per a aquelles espècies 

en què cap de les mostres fos inferior als 10 individus (la resta d’espècies s’han 

desestimat en l’anàlisi a causa de la baixa “n” que presenten en algun dels seus 

càlculs). 

Les dades de l’estructura de la vegetació han estat introduïdes a una plantilla d’Excel 

(Annex III.b) de la següent manera: per cada transsecte estudiat s’ha realitzat la mitjana 

de l’alçada de les espècies herbàcies i llenyoses trobades al llarg d’aquest. D’altra banda 

s’ha calculat el percentatge (%) del tipus de recobriment que hi ha al llarg del transsecte, 

ja sigui llenyós, herbaci, altres (restes vegetals), o bé nu. Aquesta informació, juntament 

amb l’obtinguda de l’anàlisi de l’inventari florístic (Annex III.c), s’ha utilitzat per avaluar 

els resultats que van tenir les sembres realitzades a la parcel·la de Can Calafell. 

3.3.2.  Avaluació de l’erosió 

Per a obtenir els canvis en la pèrdua de sòl de la zona d’estudi, s’han creat equacions 

d’abans i de després de l’incendi utilitzant paràmetres de la Universal Soil Loss Equation 

(USLE). Alhora, s’han establert tres tipus de categories del terreny on s’aplicaran 

aquestes equacions (vessants abruptes, vessants suaus, i zones de conreus). La fórmula 

utilitzada, però, no és exactament igual a la de la USLE creada per Taylor (1970), ja que 

no s’analitza una zona estricament agrària, no es regeix per les mides establertes per a 

les parcel·les d’estudi (22,5 metres de longitud i 3,6 metres d’ample (Mancilla, G.A., 

2008)), i no es té en compte el factor “canvi dels usos del sòl” (el factor “P”). Aquesta 

última modificació és deguda al fet que, en el terreny estudiat, les pràctiques de gestió 

aplicades o impactes que hagi produït l’incendi sobre els usos del sòl ja queden reflectits 

en el factor “C” (cobertes vegetals per zones). 
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L’equació adaptada de la USLE per a calcular aquests canvis (Figura 15) conté informació 

sobre el règim de precipitacions de la regió (R), la textura, la matèria orgànica, la 

permeabilitat i l’estructura del sòl (K), el pendent mitjà i la longitud mitjana del pendent 

per a cada categoria de terreny (LS), a més de la proporció de cobertora que presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La R utilitzada per a fer els càlculs ha estat 1.200 MJ·ha-1·mm·hora-1·any-1 (Alcañiz, J.M. 

et al., 2011). En aquesta publicació s’explica que després de realitzar diversos estudis de 

precipitació, aquesta dada és una bona aproximació per al factor d’erosivitat de la pluja 

a la zona del Penedès. Al ser una zona propera al Bruc i similar meteorològicament, s’ha 

agafat aquest factor R per a aplicar l’equació.  

Per a obtenir la K de cada categoria s’ha fet servir el diagrama de Wischmeier (1971) en 

el qual es correlacionen diferents atributs edàfics per acabar obtenint un valor 

d’erosionabilitat del sòl (Figura 16). 

  

Fig.15. Adaptació pròpia de la fórmula de la USLE (Taylor, 1970). 
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Per a obtenir la proporció de llim i sorra molt fina, la proporció de sorra, la proporció de 

matèria orgànica en el sòl, l’estructura i la permeabilitat d’aquest, s’han utilitzat les 

anàlisis del sòl cedits pel projecte LIFE realitzades al 2016 a diferents parcel·les de la 

zona d’estudi. S’han escollit les dades de la parcel·la de “Sant Simeó bosc” com a 

referència del tipus de sòl que caracteritza la categoria dels vessants suaus. 

A les dades cedides, únicament apareixen les proporcions d’argila, llim i sorra, sense 

desglossar en més categories, per tant, s’ha suposat que la meitat de les sorres són molt 

fines per a poder realitzar l’aproximació del factor K.  

L’estudi de Lasanta, T. et al. (1986) relaciona les textures del sòl depenent de les 

característiques del vessant, i estableix que majoritàriament les parts baixes dels 

vessants tendeixen a acumular més proporció de sorres fines i molt fines en comparació 

amb les parts altes. A la zona d’estudi, en general els pendents suaus es troben situats a 

les parts altes dels vessants, i els pendents abruptes se situen a la vora dels cursos 

fluvials, en les parts baixes dels vessants. Per tant, s’ha establert que la proporció de 

sorres fines als vessants abruptes augmenti un 5% referent als vessants suaus i que als 

conreus, normalment situats en zones deprimides i planes, la proporció de sorres fines 

augmenti un 10% referent als vessants suaus. 

Gràcies a les observacions de camp s’ha pogut determinar que les regions de vessants 

suaus i abruptes tenen una estructura del sòl aproximadament granular mitjana i que les 

zones de conreu presenten una estructura més fina. 

Fig.16. Diagrama de Wischmeier (1971). Extret de Claver, I. (1984). 



34 
 

Referent a la permeabilitat, i seguint el criteri que a les zones agràries la proporció 

d’argiles és superior que a la resta de zones, s’ha establert que la permeabilitat dels 

camps de conreu és inferior que la dels vessants.  

L’únic paràmetre que varia per al càlcul de la K abans i després de l’incendi és la 

proporció de matèria orgànica (Bodí, M. B. et. al, 2012). Per tant, per a que influeixi en 

els càlculs s’ha establert que la proporció de matèria orgànica abans de l’incendi és un 

0,5% superior a la dada obtinguda de Sant Simeó (analitzada després de l’incendi). Tota 

aquesta informació es troba resumida a l’Annex III.d. 

Per al càlcul de la longitud del pendent “L” s’ha utilitzat la següent fórmula (Taylor, 
1970): 

   (
 

     
)
 

 

 En  què:  

- “λ”  mitjana de les longituds del pendent calculades per a cada categoria 
mitjançant l’Arc Map (Annex III.d.). 

- 22,13  unitat estàndard de longitud de la parcel·la. 

- “m”  influència de l’angle de pendent. El seu valor està comprès entre 0,5 i 
0,6.  

Aquest factor no varia com a conseqüència de l’incendi. 

Per al càlcul del pendent “S” s’ha utilitzat la següent fórmula (Taylor, 1970): 

  
(                 )

     
 

En què ”s” és la mitjana dels pendents calculats mitjançant l’ArcMap (Annex III.d.). 
Aquest factor no varia com a conseqüència de l’incendi. 

Tal i com es pot apreciar a la Taula 3, cada coberta té un factor “C” associat (Claver, I. Et 

al., 1984). Al matollar pre-incendi se li ha assignat un valor de 0,038, suposant un 

recobriment del 60% en base a l’observació d’ortofotos del 2009. En canvi, al matollar 

post-incendi se li atribueix un valor de 0,16, ja que s’ha interpretat que el valor de 

recobriment és del 20-40%. El valor C de l’arbrat dens pre-incendi i post-incendi és de 

0,01, amb un valor aproximat de recobriment d’entre el 70 i el 90%. Les aigües 

continentals i l’improductiu artificial no tenen cap tipus de sòl associat, per tant se’ls 

atribueix un valor de C igual a 0. Al prat i herbassar pre-incendi i post-incendi se li 

atribueix un valor de C igual a 0,011, suposant un 80% de recobriment. Referent a 

l’improductiu natural, normalment fa referència a un sòl nu; per tant, el valor de C que 

se li assigna és el màxim, 1. 
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Per tal de cartografiar les tres categories de terreny s’ha utilitzat el software 

ArcMap10.5, amb el qual s’han tractat diversos arxius raster amb informació topogràfica 

del terreny (Models Digitals d’Elevació amb malla regular 2x2m, basat en dades LiDAR 

obtingudes de l’ICGC). A partir d’aquests arxius s’ha construït un mapa de pendents de 

la zona d’estudi (Figura 28) per tal de cartografiar els vessants amb un pendent superior 

a 25º (vessants abruptes) i vessants amb un pendent d’entre 8º i 25º (vessants suaus). 

Per a la cartografia de les zones de conreus s’ha utilitzat el mapa de cobertes del sòl de 

Catalunya (CREAF). 

Per a obtenir la proporció del tipus de coberta que conté cada categoria de terreny, s’ha 

solapat la informació dels usos del sòl pre i post-incendi de la zona d’estudi amb els tres 

tipus de pendents prèviament cartografiats. D’altra banda, per tal de calcular la longitud 

mitjana dels pendents s’han realitzat 70 mesures aleatòries per a cada categoria regint-

se pel pendent màxim d’escorrentia en cada cas. 

3.3.3.  Canvi d’usos del sòl 

Per tal d’analitzar el canvi d’usos del sòl com a conseqüència de l’incendi, s’ha escollit 

representar-los mitjançant mapes. La raó recau en què per a la interpretació de les 

variacions, s’ha considerat que aquesta és la metodologia més idònia i visual. Per a la 

creació d’aquests mapes s’han utilitzat els software MiraMon i ArcMap 10.5. Amb 

aquests, és possible crear vectors geo-referenciats (polígons, línies i punts) que 

contenen informació geogràfica associada, com l’àrea o la localització exacta, les quals 

són dades necessàries per a la comparativa entre els diferents usos cartografiats. 

Aquests dos programes de SIG també s’han utilitzat per a crear mapes de la distribució 

de les propietats a la zona d’estudi. Els canvis en els usos del sòl s’han representat amb 

l’ajuda del mapa de cobertes del sòl de Catalunya (ICGC, 2009) i de les entrevistes 

realitzades, ja que els entrevistats han cedit documents del cadastre i/o del projecte LIFE 

Montserrat on es delimiten les seves propietats. Aquesta informació s’ha complementat 

Taula 3. Valors utilitzats per al càlcul del factor “C” de la 

fórmula de pèrdua de sòl, per abans i després de l’incendi 

d’Òdena. 



36 
 

amb ortofotoimatges vigents de l’ICGC de la zona, realitzant-ne una fotointerpretació. 

Un cop cartografiats els diferents usos i cobertes del sòl de l’actualitat, s’han comparat 

amb els previs a l’incendi, per tal d’apreciar els canvis produïts. 

3.3.4. Tractament de les entrevistes 

Després de la transcripció de les entrevistes a un processador de text (Annex II), s’ha 

creat una taula (Taula 7) per tal d’analitzar-les de manera qualitativa. Els actors, és a dir, 

els propietaris i propietàries de la zona d’estudi, es troben a la primera columna, mentre 

que a la primera fila s’han escrit les categories: les idees principals extretes de totes les 

entrevistes. Un cop introduïdes les dades a la taula, s’ha creat una llegenda de colors 

depenent de la resposta, per tal de facilitar-ne la seva interpretació i fer-la més visual 

(Vermell: no; Groc: entre-mig; Verd: sí; Gris: no ho sap/no contesta). 

S’analitzen de manera qualitativa per tal de conèixer l’opinió dels diferents actors sobre 

l’incendi, les sensacions que aquest va causar, i sobretot si arran de l’incendi els ha 

canviat la manera de tractar o viure les seves terres i propietats. Aquest anàlisi, alhora, 

es complementa amb els anàlisis quantitatius que s’han pres al terreny per tal 

d’extreure’n unes conclusions que s’aproximin al màxim a la realitat que s’està vivint a la 

zona d’estudi del Bruc.  

Cal afegir, però, que només s’ha pogut realitzar les entrevistes a quatre dels propietaris 

de la zona d’estudi, i no són una representació gaire àmplia: els resultats es donen en 

base a “opinions exemplars” i no es poden considerar “opinions representatives” 

(Muntané, J. i Plana, E., 2004). Els dos ramaders que pasturen la zona s’intentaran 

entrevistar durant el mes de gener, per tal de cartografiar en el mapa d’usos actuals les 

superfícies pasturades, amb més exactitud. 
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

4.1.       Avaluació de l’entorn natural 

4.1.1.   Estructura de la vegetació i anàlisi florístic 

Els transsectes realitzats a les diferents parcel·les ofereixen una visió del seu 

recobriment, herbaci i/o llenyós, tant de l’abundància com de l’alçada de les plantes que 

s’hi troben. Els següents gràfics ho representen: 

 

 

Les parcel·les que presenten un recobriment herbaci superior són les de Can Calafell 

(tant la zona sembrada com la que no ho està, estan recobertes amb el mateix 

percentatge) i la porció dels Quatre Vents on s’hi van plantar roures (Quercus faginea) 

amb el dispositiu Cocoon. Les segueixen la zona boscosa de Sant Simeó i el fons de vall 

de Cal Ton Lluent. Cal destacar que el recobriment herbaci a la zona de carena de Cal 
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Fig. 17. Gràfics  en relació a l’estructura de la vegetació a les diferents parcel·les.  
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Ton Lluent és especialment baix, en comparació amb el fons de vall de la mateixa 

parcel·la. Les espècies llenyoses són més minoritàries de manera generalitzada, i 

completament absents a la parcel·la de Can Calafell.  

Pel que fa a l’alçada de les plantes, aquella parcel·la amb les espècies herbàcies més 

desenvolupades és Sant Simeó (bosc), tot i que no presenta un recobriment 

especialment elevat d’aquest tipus d’espècies. L’alçada de les plantes a les parcel·les de 

Can Calafell (sembrat), Quatre Vents i Cal Ton Lluent és la més baixa en relació a la resta 

de parcel·les. 

Paral·lelament a aquestes dades, i de forma més concreta, han estat analitzades les 

espècies de les diferents parcel·les, corresponents a l’inventari florístic realitzat la 

primavera dels anys 2017 i 2018, amb l’ajuda del tutor del treball Josep Maria Alcañiz. El 

seu anàlisi es resumeix de la següent manera: 

 

 Aquelles espècies que tenen una presència més important, és a dir, que 

apareixen en el major nombre de parcel·les avaluades, són: el trèvol pudent 

(Psoralea bituminosa), la lleteresa serrada (Euphorbia serrata), el panical 

(Eryngium campestre), Centaurea linifolia subsp. linifolia, el fenàs de marge 

(Brachypodium phoenicoides) i el morró blau (Anagallis arvensis). De totes 

aquestes, el trèvol pudent, de la família de les papilionàcies, és la que compta 

amb una presència més elevada; la resta, són presents en igual mesura.  

 

 Aquelles espècies que tenen una abundància més important, és a dir, que quan 

es troben en una parcel·la ocupen una superfície major, són: la jonça 

(Aphyllanthes monspeliensis), el fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides), la 

botja blanca (Dorycnium penthaphyllum subsp. gracile), el llistó (Brachypodium 

retusum), el margall de fulla prima (Lolium rigidum) i el romer blanc 

(Helianthemum syriacum), en ordre descendent d’abundància.  

Així doncs, se’n dedueix que la família botànica que compta amb una abundància 

superior a les parcel·les avaluades és la de les poàcies o gramínies, ja que 3 de les 

6 espècies amb una puntuació més alta en aquesta característica pertanyen a 

aquesta divisió. 

 

 La zona que compta amb una diversitat florística superior (86 espècies diferents) 

és la de Sant Simeó, concretament la part de la parcel·la que no es conrea ni se 

sembra, i que abans de l’incendi formava part del bosc de pi blanc. Per contra, la 

part de la parcel·la de Sant Simeó que va ser sembrada durant el novembre 

anterior de fer l’inventari florístic, és la que presenta una diversitat més pobra, 

amb gairebé un terç de la que hi ha a Sant Simeó bosc (només 30 espècies 

diferents).  
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El primer aspecte que es pot sotmetre a anàlisi és el fet que, de forma generalitzada, les 

espècies herbàcies tinguin una presència i una abundància molt més elevada que les 

arbustives. Això és degut a que les espècies llenyoses representen un estadi més 

avançat en la successió vegetal després d’un incendi en el clima mediterrani (Martínez-

Sánchez, J. J. et al., 1999). És per això que, 3 anys després de l’episodi del 2015, són les 

espècies herbàcies les que colonitzen l’espai, sobretot les gramínies com la jonça 

(Aphyllanthes monspeliensis), o les papilionàcies com el trèvol pudent (Psoralea 

bituminosa) (Capitanio, R. et al., 2007). Pel que fa al recobriment herbaci, la seva 

abundància és considerablement major en totes aquelles parcel·les que es troben en 

una zona deprimida, com un fons de vall o zones de conreu, ja que en aquestes 

situacions la disponibilitat dels recursos hídrics és més elevada, la qual cosa permet un 

desenvolupament de la vegetació més ràpid i eficaç (més recobriment, i també herbes 

més altes).  

El fet que la parcel·la amb una biodiversitat més elevada sigui la zona de bosc de Sant 

Simeó compleix la lògica dels ecosistemes forestals, molt més biodiversos que aquells 

que són intervinguts per l’acció humana. A les parcel·les que varen ser sembrades, per 

contra, la biodiversitat florística és notablement menys elevada, ja que l’agricultura 

implica la simplificació de l’estructura del medi ambient, reemplaçant la diversitat 

natural a un petit nombre de plantes cultivades: en el moment en què se sembra el 

terreny amb una espècie determinada, la resta d’espècies veuen la seva capacitat per 

colonitzar-lo molt minvada (Young, A., 2010 i Altieri M.A., 1992). A Can Calafell, a més, 

s’observa com la zona sembrada, a banda de presentar menys biodiversitat, té un 

recobriment herbaci d’exactament el mateix percentatge que el de la zona no 

sembrada, i les plantes hi tenen una alçada menor. Això significa que, en aquesta 

parcel·la, el sembrat no va funcionar del tot bé, i possiblement la zona no sembrada va 

veure’s també colonitzada, tot i que en menor mesura, per l’espècie sembrada a l’altre 

costat. 

4.1.2. Canvis edàfics 

Mitjançant les dades cedides pel projecte LIFE The Green Link i les extretes del Geoíndex 

de sòls realitzats per l’ICGC, s’ha pogut determinar aquelles característiques del sòl que 

s’han vist alterades, o bé s’han mantingut constants, per l’incendi d’Òdena a la zona 

d’estudi. Cal afegir que les dades de les dues fonts d’informació es van recollir al llarg 

del 2016, un any després de l’incendi. Tot i així, per una banda s’han estudiat les dades 

de l’ICGC, corresponents a una zona fora de l’àrea d’influència de l’incendi (zona 

control), i per l’altra, les dades corresponents a la zona afectada, cedides pel projecte 

LIFE The Green Link. 

Els anàlisis químics cedits pel projecte LIFE corresponen a mostres preses a dues de les 

sis parcel·les estudiades: Sant Simeó i Cal Ton Lluent. Pel que fa a la primera parcel·la, 
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les mostres es van prendre de forma representativa, tant de la zona de bosc com de la 

zona de camp. A Cal Ton Lluent, aquestes es van prendre tant a la part de la parcel·la 

situada al vessant, com a la que correspon a fons de vall. Ambdues parcel·les disposen 

de dades del sòl superficial (10 cm) i de dades del sòl més profund (20-30cm). 

En general, els sòls de les sis parcel·les contingudes al projecte LIFE són Xerorthents 

lítics, Xerorthent típics i Xerepts. Tal com indica la nomenclatura de la USDA Soil 

Taxonomy, aquests últims es troben més alterats que els anteriors, generant un horitzó 

Bw i, per tant, la seva profunditat és major. Segons les dades proporcionades pel 

projecte LIFE, les textures varien des de francoarenoses a francoargiloses. A la zona 

control, tal i com s’ha explicat a l’apartat de caracterització edàfica de l’àrea d’estudi, 

segons dades del Geoíndex de l’ICGC els sòls que conformen la zona d’estudi són 

Xerorthents típics, amb textures que varien entre franques i francoarenoses. 

La importància de l’anàlisi química posterior a l’incendi es basa en la determinació de 

diferents característiques del sòl que poden afectar diferencialment al creixement de la 

vegetació. Una de les condicions que fa el Bruc idoni per a l’aplicació de l’eco-tecnologia 

Cocoon és el fet de ser una zona desertificada amb baixa disponibilitat d’aigua. Per tal 

de reafirmar-ho, els anàlisis de la humitat mostren que aquesta es troba en proporcions 

molt baixes a les parcel·les avaluades, essent la mitjana de totes elles un 1,7%. 

Pel que fa al pH del sòl, aquest es troba en valors alcalins, amb la mitjana de les 

parcel·les situada al valor de 8,47. Aquesta alcalinitat possiblement sigui deguda al 

contingut de carbonats en el sòl, ja sigui per la presència de margues o calcàries (Porta, 

J., 2009). I és que la quantitat de carbonat equivalent oscil·la al voltant del 29%, valor 

que es troba entre moderadament alt i alt. És d’esperar, doncs,  que existeixi un excés 

de Ca2+ i Mg2+. Respecte la zona control, el pH també es manté en valors alcalins. 

Pel que fa la matèria orgànica (MO), les parcel·les del Bruc en presenten una 

concentració mitjana després de l’incendi, segons el criteri utilitzat per l’ICGC, adaptat 

de SINEDARES (1983). Tots els valors se situen dins d’un interval d’entre el 2% i el 5% de 

MO, excepte un, extret a 20 cm de profunditat del camp de la parcel·la de Sant Simeó, 

on la proporció és més baixa. A la zona control, no excedeix els valors adequats, amb 

una mitjana del 3%.   

L’estabilitat de l’estructura dels agregats del sòl, tot i ésser molt baixa, es troba en valors 

més elevats en els 10 primers centímetres de sòl, i es manté força en profunditat a la 

parcel·la de Can Ton Lluent. D’altra banda, disminueix notablement en profunditat a la 

parcel·la Sant Simeó Bosc. Pel que fa a la zona control, i suposant que es correspon amb 

l’àrea d’estudi abans de l’incendi, l’estructura dels agregats és forta. 

L’anàlisi químic realitzat per l’ICGC de la zona control (sense afectació per l’incendi) és 

incompleta i poc exacta, ja que les mesures van prendre’s fora de l’àrea d’estudi. Tot i 
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no coincidir els punts de mostreig, s’ha mirat que les dades provinguin de localitats el 

màxim de properes a la zona. 

Els components de la textura del sòl, tot i ser aquesta una mica més llimosa segons els 

anàlisis de l’ICGC, presenten uns alts llindars de temperatura i és per això que 

generalment el foc no els afecta, mentre no estiguin exposats a unes temperatures molt 

elevades (Beyers et al., 2008). Per tant, la textura no canvia per acció de l’incendi, sinó 

que el lleuger canvi que s’observa és degut al fet que els anàlisis van ser realitzats en 

dues zones diferents, tot i ser properes. El pH del sòl generalment augmenta després 

d’un incendi degut a la pèrdua de matèria orgànica (Beyers, J. 2005). En la zona d’estudi, 

el pH es manté en valors alcalins, possiblement per la mateixa raó. Pel que fa a la 

quantitat de matèria orgànica, no s’observen canvis. Tot i això, existeix la certesa que, 

degut als incendis forestals, es produeix una pèrdua de matèria orgànica per combustió, 

que fa disminuir l’estabilitat del sòl. Aquesta pèrdua i l’afegida pèrdua de nutrients, 

entre d’altres, afecten a la capacitat d’infiltració del sòl (Badia, M., 2003). No s’ha pogut 

avaluar la pèrdua de nutrients, ja que l’ICGC no disposa d’aquests anàlisis. S’observa una 

davallada en l’estabilitat de l’estructura dels agregats del sòl, ja que és una de les 

característiques que usualment es veu afectada per la incidència dels incendis. Aquesta 

pot induir grans canvis en el sòl, ja sigui un descens en la infiltració de l’aigua, o bé un 

increment de l’erosió (Hoogmoed, W.B.,  i Stroosnijder, L., 1984).  

4.2. Eco-tecnologia Cocoon 

4.2.1. Efectes sobre la supervivència 

L’objectiu d’aquest apartat és avaluar si l’aplicació del dispositiu Cocoon ha estat 

efectiva a l’hora de disminuir la mortalitat dels plançons. Per aquest anàlisi es tractaran 

les dades recollides al camp durant el període maig-juny del 2018, tenint en compte les 

que es van prendre a la primavera del 2017.  

A la gràfica de la Figura 18 es pot observar la supervivència de les diferents espècies, 

tant dels individus amb Cocoon com dels controls, segons les dades recollides durant la 

primavera del 2018. Aquesta s’ha ordenat de major a menor supervivència dels 

plançons amb Cocoon, per tal que sigui més visual. No s’ha tingut en compte la 

grandària de la població a l’hora de fer-ne la representació gràfica, però en l’avaluació 

de les dades s’han desestimat aquelles espècies en què la població (n) d’individus amb 

Cocoon o bé de controls sigui inferior a 10 individus, per manca de representativitat 

estadística.  
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Amb l’objectiu de mostrar l’evolució de la supervivència, caldria realitzar una 

comparació dels anàlisis del 2018 amb els del 2017. Aquests últims, però, mostren una 

supervivència de prop del 100% en totes les espècies, ja que les dades es van prendre 

pocs mesos després de la plantació (moment zero). D’aquesta manera, l’avaluació de la 

supervivència es realitza a partir de les dades del 2018. En la seva representació 

s’observa una clara superioritat de la supervivència dels individus cocoons respecte els 

individus controls, en totes les espècies. 

La relació entre la supervivència de les diferents espècies dels individus control no és 

proporcional a la dels cocoons. Com s’observa en el gràfic, l’espècie amb menor 

mortalitat és “Juglans regia” en el cas dels Cocoons, i “Olea europaea cv. vera” pels 

controls. D’altra banda, aquella amb major mortalitat és “Olea europaea subsp. 

arbequina” en el cas dels Cocoons, i “Ceratonia siliqua” pels controls. “Ceratonia siliqua” 

és l’espècie que mostra la diferència més gran de supervivència entre els cocoons i 

controls, mentre que “Olea europaea subsp. arbequina” és la que té la mortalitat més 

elevada, i alhora propera en els dos casos. 

Per tal d’avaluar l’efecte que té el protector que s’incorpora al dispositiu Cocoon sobre 

els plançons, s’han estudiat les tres situacions que es van trobar al camp: dispositiu amb 

el protector en bon estat, dispositiu amb el protector rebregat i dispositiu sense 

protector. A la gràfica de la Figura 19 s’observa la supervivència dels individus segons les 

tres situacions anteriorment esmentades. S’ha representat de major a menor 

supervivència, i s’observa que la major supervivència es dóna en aquells Cocoons que 

presenten el protector en bon estat, mentre que la major mortalitat és per a aquells que 

no en tenen.  

Fig. 18. Gràfic relatiu a la supervivència de les diferents espècies segons plançons amb dispositiu 

Cocoon o controls. Els números en negreta corresponen a la mida de la població. 
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D’altra banda, per tal d’estudiar l’efecte de les característiques del terreny sobre la 

mortalitat dels plançons, s’han analitzat les tres espècies que són presents tant a zones 

deprimides com en vessants o carenes. S'ha realitzat aquesta distinció ja que en el 

primer cas s’hi troben els sòls més profunds i amb més recobriment herbaci, mentre que 

en el segon, els més pedregosos i amb un recobriment herbaci més pobre. Trobem les 

oliveres cornicabra (Olea europaea cv, cornicabra) a Cal Ton Lluent (carena) i a Cal Ton 

Lluent (fons de vall), les alzines tofoneres (Quercus ilex subsp, ilex) a Can Calafell 

(vessant) i a Sant Simeó (camps), i els roures (Quercus faginea) a Ca n’Ollé (carena) i als 

Quatre vents (fons de vall). A la gràfica de la Figura 20 es pot observar la mortalitat 

d’aquestes tres espècies segons la seva localització. Els resultats mostren que tant les 

oliveres com els roures presenten una supervivència notablement més elevada als fons 

de vall, mentre que les alzines tofoneres es moren molt més als camps de Sant Simeó 

que als vessants de Can Calafell. 

Fig 19. Gràfic que relaciona l’estat del protector del dispositiu Cocoon amb la mortalitat 

dels plançons. 



44 
 

 

 

Per assegurar que la relació de mortalitat i supervivència és deguda als efectes del 

terreny i no per causa de l’espècie, s’ha creat la gràfica de la Figura 21, que presenta, de 

major a menor, les mortalitats per a cadascuna de les parcel·les. S’observa que la 

parcel·la on hi ha una mortalitat superior en les espècies és la de Sant Simeó, i aquella 

amb menor mortalitat, la de Can Calafell. 
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Fig. 20. Gràfic que relaciona la mortalitat dels plançons segons es trobin en una zona 

deprimida o en un vessant. 

Fig. 21. Gràfic en què es representa la mortalitat dels plançons per a cada parcel·la. 
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Degut a l’acceleració del canvi climàtic antropogènic, es dona un alt risc d’extinció 

d’aquelles espècies que són incapaces d’adaptar-se o dispersar-se a una velocitat 

suficient per assegurar la seva supervivència. Per aquest motiu ha sorgit una nova 

estratègia de conservació, la migració assistida, basant-se en la translocació d’espècies a 

àrees en què les característiques ambientals resultaran idònies per a l’espècie en un 

futur (Durán Puga, N. et al, 2016). El projecte LIFE, en el moment d’incorporar “Quercus 

ilex subsp. ballota” i “Olea europaea cv. cornicabra” al Bruc, va dur a terme una 

translocació, ja que aquestes són espècies autòctones del sud d’Espanya, una regió més 

àrida. Els plançons amb Cocoons d’aquestes espècies mostren una alta supervivència. 

Un dels possibles motius és el fet que les característiques climàtiques del Bruc els són 

favorables, juntament amb la disponibilitat hídrica que els proporciona el dispositiu 

Cocoon. 

“Olea europaea subsp. arbequina” mostra una mortalitat significativament alta que, 

segons els tècnics del projecte LIFE, s’associa a la mala qualitat del planter. Cal destacar 

que la majoria dels controls, excepte els de l’espècie “Olea europaea subsp. vera” i 

“Prunus dulcis”, mostren una supervivència que no sobrepassa el 50%. Això es deu a que 

les diferents característiques climàtiques de la zona, així com la disponibilitat de 

recursos hídrics, limiten el creixement dels plançons, a diferència dels plançons amb 

dispositiu Cocoon. 

Pel que fa a l’associació de la mortalitat amb la geomorfologia, la mortalitat que 

presenten dues de les tres espècies analitzades és força elevada en els vessants, 

probablement perquè el sòl d’aquests és més prim, mostra una qualitat menor i menors 

recursos hídrics. D’altra banda, l’espècie “Quercus ilex subps. Ilex” mostra una mortalitat 

major en zones de fons de vall, possiblement degut a la competència que exerceix 

l’elevada cobertora herbàcia de la parcel·la de Sant Simeó, tal i com es pot veure a la 

Figura 22. 

 

 

  

Fig. 22. Fotografia de la 

parcel·la de Sant Simeó on 

s’aprecia l’elevada densitat 

de la cobertora herbàcia, 

envoltant els plançons amb 

dispositiu Cocoon. 
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4.2.2. Efectes sobre el creixement 

L’objectiu d’aquest anàlisi consisteix en avaluar si els plançons que van ser plantats amb 

el dispositiu Cocoon han crescut diferent (en alçada i diàmetre basal), dels que van ser 

plantats amb el mètode tradicional, en un període d’un any (2017-2018).  

A la Figura 23 es poden observar les mitjanes dels increments d’alçada i diàmetre basal, 

en què s’han tingut en compte els valors d’increment negatius. Aquests resultats es 

desestimen en l’anàlisi final de les dades perquè es considera que no tenen validesa 

estadística, ja que és biològicament impossible que una planta decreixi en el temps. 

L’explicació dels motius que provoquen l’existència de valors d’increment negatius 

s’exposarà al final d’aquest apartat. 

 

 

 

 

Fig. 23. Gràfiques on es mostren les mitjanes d’increment d’alçada i de diàmetre, 

respectivament, per als Cocoons i controls de totes les espècies. Les mitjanes 

inclouen els valors d’increment negatius. 

a. 

b. 
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La Figura 24 mostra les mitjanes dels increments d’alçada i diàmetre basal, en aquest 

cas sense tenir en compte els increments negatius. Totes aquelles espècies que 

presenten una població avaluada (n) inferior a 10 individus s’han desestimat en l’anàlisi 

final dels resultats perquè es considera que el valor de les mitjanes del seu creixement 

no és representatiu. Així doncs, les espècies amb les quals s’avalua el creixement 

diferencial en alçada entre Cocoons i controls són les 4 que apareixen a la part superior 

del gràfic de la Figura 24a: ametllers (Prunus dulcis), carrasques (Quercus ilex subsp. 

ballota), roures (Quercus faginea) i oliveres cornicabra (Olea europaea cv. cornicabra). 

Pel que fa al creixement en diàmetre basal, es tenen en compte totes aquestes i, a més, 

les oliveres arbequina (Olea europaea cv. arbequina); aquestes últimes són les 5 

primeres que apareixen a la part superior del gràfic de la Figura 24 b. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 24. Gràfiques on es mostren les mitjanes d’increment d’alçada i de diàmetre, 

respectivament, per als Cocoons i controls de totes les espècies. Les mitjanes no  

inclouen els valors d’increment negatius. Les espècies incloses als requadres negres, 

són aquelles amb una “n” superior als 10 individus. 

a. 

b. 
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Per tal de saber si els resultats obtinguts tenen significança estadística, s’ha calculat i 

representat gràficament la desviació estàndard per a totes les dades (Figura 25). 

 

  

0 0,5 1 1,5

Increment diàmetre (mm) 

Mitjana ΔØ Quercus faginea 

Controls

Cocoons

0 5 10

Increment alçada (cm) 

Mitjana ∆h Quercus faginea 

Cocoons

Controls

0 10 20

Increment d'alçada (cm) 

Mitjana Δh Olea europaea cv. 
cornicabra 

Controls

Cocoons

0 1 2 3

Increment diàmetre (mm) 

 Mitjana ΔØ Olea europaea cv. 
cornicabra 

Controls

Cocoons

0 10 20 30

Increment alçada (cm) 

Mitjana Δh Quercus ilex subsp. 
ballota 

Controls

Cocoons

0 0,5 1 1,5

Increment diàmetre (mm) 

Mitjana ΔØ Quercus ilex 
subsp. ballota 

Controls

Cocoons

0 20 40

Increment alçada (cm) 

Mitjana Δh Prunus dulcis 

Controls

Cocoons

0 2 4

Increment diàmetre (mm) 

Mitjana ΔØ Prunus dulcis 

Controls

Cocoons

0 0,5 1

Increment diàmetre (mm) 

Mitjana ΔØ Olea europaea cv. 
arbequina 

Controls

Cocoons
Fig. 25. Gràfics en què es representen les 

mitjanes dels increments d’alçada i de 

diàmetre per a cada espècie, amb les 

corresponents desviacions estàndard. 
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Tal i com es pot observar en les gràfiques de la Figura 25, la desviació estàndard té un 

valor significativament elevat per a totes les dades. Aquest fet dificulta la interpretació 

dels resultats i l’extracció de conclusions, tot i que poden observar-se algunes 

tendències generals:  

 Pel que fa al creixement en alçada: les dues espècies en què s’observa una 

diferència més significativa (>/= 5 cm) entre Cocoons i controls són les oliveres 

de la varietat cornicabra i les carrasques. En ambdues, els individus que han 

experimentat un creixement anual més gran són aquells que van ser plantats 

amb el dispositiu Cocoon. 

 Pel que fa al creixement en diàmetre basal: l’espècie que presenta una diferència 

més significativa (0,25 mm) entre Cocoons i controls són les carrasques. Els 

individus amb Cocoon són aquells que presenten un increment del seu diàmetre 

basal més elevat. En la resta de les espècies, la diferència és poc notable i la 

desviació estàndard té un valor elevat; per tant, no és possible definir un 

comportament específic per a elles. 

La comparació de les mesures de diàmetre basal i alçada entre plançons amb Cocoon i 

controls manca de significació estadística perquè la mida de les poblacions avaluades 

(“n”) és excessivament petita. Aquest fet s’explica per diversos motius: 

 La mortalitat en algunes espècies, com els garrofers o les oliveres arbequines, és 

molt elevada. En el cas de Olea europaea cv. arbequina, la important mortalitat 

és deguda a la mala qualitat del planter i a l’elevada competència de les 

herbàcies a la parcel·la de Sant Simeó (camps).  

 Una gran quantitat d’increments d’alçada i de diàmetre basal són negatius (el 

valor d’un d’aquests paràmetres, o d’ambdós, són més petits al 2018 que al 

2017). Això s’explica perquè:  

a. És possible que algunes de les mesures preses l’any 2018 fossin en plançons 

que havien rebrotat després d’haver mort el tronc principal l’estiu del 2017, i no 

s’hagués detectat que eren rebrots. Com que la branca mesurada el 2018 és la 

del rebrot, és esperable que les mesures tant d’alçada com de diàmetre basal 

fossin més petites que les del 2017 (preses de la branca principal). Aquesta 

explicació segurament s’adequa al succeït amb les mesures de les figueres 

(Juglans regia), una espècie molt propensa al rebrot. 

b. La presa de mesures té un error intrínsec associat amb la manca d’exactitud: 

tant la mesura de l’alçada (amb un metre) com la del diàmetre basal (amb un 

peu de rei) es prenen de manera aproximada: col·locar el regle lleugerament tort 

o mesurar el diàmetre en un node de la tija, per exemple, condueixen 

inevitablement a un error que pot ser considerable.  
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c. En la mesura del diàmetre basal: depenent de l’estrès hídric que pateixi el 

plançó en el moment de la mesura, circula més o menys sàvia per la seva tija. 

Això provoca que, quan la disponibilitat d’aigua és més elevada i, per tant, la 

circulació de sàvia és més abundant, la tija tendeixi a estar més plena i el seu 

diàmetre pugui ser mil·limètricament més gran (Vélez Sánchez, J.E., 2007).  

El fet que la mida de les poblacions avaluades sigui tan petita, provoca que la desviació 

estàndard de les mitjanes realitzades sigui significativament gran. Això es tradueix en 

uns resultats poc fiables estadísticament parlant, que no té sentit estandarditzar-los. 

A banda de tot això, l’avaluació de l’increment d’alçada i diàmetre dels plançons per al 

període d’únicament un any és insuficient per a l’observació d’una tendència clara; 

l’evolució dels arbres en 10 anys podria ser completament diferent a la que s’observa en 

un any.  

4.2.3 Viabilitat econòmica Cocoon 

Per tal d’avaluar la viabilitat del Cocoon en termes econòmics, s’ha comparat la despesa 

econòmica que requereix la instal·lació de dispositius Cocoon amb la de la instal·lació 

d’un sistema tradicional de secà amb regs de suport durant el primer estiu. S’han 

contemplat regs manuals, individu per individu, amb l’ajuda d’una cisterna transportada 

per un tractor petit. Per una banda, s’han comparat els preus de les instal·lacions dels 

dos sistemes (inversió inicial relacionada amb els aspectes tècnics) (Taula 4), i per l’altra, 

la despesa associada a la substitució dels plançons morts un any després de la sembra 

(Taula 5). S’ha considerat que una superfície d’1 hectàrea té capacitat per a 1.000 

plançons, en ambdues situacions. 
Pel que fa al preu de la instal·lació, la informació ha estat cedida per Vicenç Carabassa, 

tècnic del projecte LIFE The Green Link. 
 

 nº plançons/ha Preu material 
(€/unitat) 

Preu instal·lació 
(€/unitat) 

TOTAL  
(€/ha) 

Cocoon 1.000 
1
6 

3
5 11.000 

Tradicional 1.000 
2
0,315 

4
2,2 2.515 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la despesa associada a la substitució dels plançons morts, s’han pres les 

següents dades de mortalitat: per als plançons amb Cocoon, s’han tingut en compte els 

resultats per a l’espècie “Olea europaea cv. cornicabra” del present estudi, i per als 

Taula 4. Comparació de costos d’instal·lació entre el sistema Cocoon i el tradicional. 
1
 Preu del dispositiu Cocoon: bol, protector, tapa i metxes.   

2
 Preu del protector de plàstic segons l’empresa Agriprotector (2019).  

3 
Es té en compte: realització del forat amb excavadora (1€/unitat) i mà d’obra instal·lació (4€/unitat).  

4 
Es té en compte: realització del forat amb barrina (0,4€/unitat), mà d’obra instal·lació (1€/unitat) i 2 

regs de suport (0,4€/unitat/reg). 
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plançons sense Cocoon, les cedides per Andrés Salvador, enginyer agrònom de 

l’empresa CBH, dedicada a les plantacions d’olivera a la província de Córdoba. A la taula 

5 es pot observar que la mortalitat anual per a plantacions d’olivera tradicionals (amb 

regs de suport durant el primer estiu) és inferior a la de plantacions amb el dispositiu 

Cocoon.  

 

 Mortalitat Nº plançons a substituir Preu plançó olivera (€/unitat) Despesa (€) 

Cocoon 21,5% 215 1,16 249,4 

Tradicional 4,5% 45 1,16 52,2 

 

 

Dels resultats d’ambdues taules se n’extrau que la inversió que s’ha de realitzar en 

plantacions tradicionals és 4,38 vegades inferior que en el cas dels Cocoons. 

4.3. Usos i cobertes del sòl 

En aquest apartat s’avaluen els canvis en els usos del sòl i les cobertes que ha patit la 

zona d’estudi a causa de l’incendi. Les dades s’han representat en el mapa de la Figura 

26 i a la Taula 6. 

 

USOS 

post-incendi 
Arbrat 
dens 

Arbrat 
clar 

Matollar 
Prats i 

herbassars 
Conreus 

Impr. 
artificial 

Impr. 
natural 

Aigua 
continental 

Pastures 

Àrea (ha) 925,17 48,45 779,40 16,51 172,41 45,28 5,59 0,19 87,83 

Percentatge 
(%) 

46,42 2,43 39,11 0,83 8,65 2,27 0,28 0,1 4.41 

Amb la comparativa dels dos mapes, el primer que s’observa és la gran disminució de 

l’arbrat dens, on gairebé la meitat d’aquest ha passat a altres categories. El matollar ha 

augmentat gairebé quatre vegades del que hi havia al 2009 (de 200 ha a 779 ha). És així 

perquè el criteri seguit per a realitzar el mapa ha estat que la zona que actualment es 

troba en recuperació, per tant en un estadi poc avançat de la regeneració a futur bosc, 

s’ha considerat matollar (Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya, 1993). Les espècies 

que bàsicament recobreixen la zona amb aquesta categoria són matolls, tals com: 

l’arboç (Arbutus unedo), el bruc d’hivern (Erica multiflora), el garric (Quercus coccifera) o 

bé l’esparraguera silvestre (Asparagus acutifolia) (Inventari florístic, Annex III.c.). A més, 

en aquesta categoria també s’hi troben arbres joves com Pinus halepensis, Pinus nigra i 

Taula 6. Quantificació dels usos del sòl actuals a la zona d’estudi. Elaboració pròpia. 

Taula 5. Comparació de costos associats a la mortalitat de plançons amb Cocoon i en plantacions 

tradicionals d’olivera cornicabra. 
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Quercus ilex, i també prats i herbassars allà on la densitat de matolls no és molt elevada 

(Martínez-Sánchez, J. J., & Herranz, J. M., 1999).  

Una altra dada important és que s’ha creat una nova categoria en els usos del sòl, 

aquesta és la pastura. Als usos anteriors a l’incendi, no es va poder quantificar ni 

localitzar les zones de pastura, però actualment i gràcies a les entrevistes realitzades, sí 

que s’han pogut referenciar. En total ocupen un 4,41 % de la zona d’estudi. Tot i que és 

un tant per cent petit, és un canvi important per a la gent de la zona, ja que on abans hi 

havia un bosc dens i frondós, ara hi ha claredat. Per tant, actualment poden practicar la 

ramaderia i crear un mosaic entre bosc, pastures i conreus. Els caps de bestiar que hi ha 

a la zona són bàsicament bobins, cabres i pollastres ecològics. Tot i que hi ha un elevat 

percentatge de matollar que en anys futurs serà bosc, es vol tendir a que aquest creixi i 

s’organitzi tipus mosaic.  

Del conreus hi ha hagut un petit augment post-incendi ja que antics prats i herbassars 

han passat a ser conreats, però també ha passat, en menor proporció, el contrari. 

Improductiu artificial, improductiu natural i aigües continentals s’han mantingut gairebé 

constants al llarg dels anys ja que no han tingut cap afectació per l’incendi. Sí que hi ha 

petites variacions en el percentatge perquè hi ha cases i masies que han augmentat una 

mica la seva extensió, i zones que al 2009 eren considerades sòl nuu (improductiu 

natural) han passat a ser repoblades per herbassar.  

El principal canvi que hi ha hagut en els usos del sòl a causa de l’incendi ha estat que el 

bosc dens ha passat a ser matollar i prat i herbassar. Anteriorment hi havia un bosc amb 

baixa rendibilitat econòmica, no s’extreia bona fusta per a la seva venda i no s’hi podien 

practicar la silvicultura, la ramaderia o activitats de lleure. En aquest aspecte, es pot 

afirmar que l’episodi de foc va significar una neteja ràpida d’un bosc dens i per tant, una 

oportunitat per a realitzar futurs canvis en els usos del sòl. Si s’aconsegueix una gestió 

sostenible del bosc utilitzant les eines silvícoles adients, es podria arribar a un augment 

de la productivitat, una capitalització i millora qualitativa del bosc, i un increment de la 

sostenibilitat econòmica i ecològica (Piqué, M., 2004). Aquesta gestió no hauria de ser 

únicament puntual, sinó que s’haurien de realitzar desbrossaments i cremes prescrites 

per tal de disminuir la quantitat de combustible, evitant així futurs grans incendis. 
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Fig. 26. a. Mapa amb els usos i les cobertes del sòl de la zona d’estudi corresponents al 2009. b. Mapa amb els usos i les cobertes del sòl de la zona d’estudi 

corresponents a l’actualitat. 

b. a. 
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4.4. Processos erosius 

La finalitat d’aplicar l’equació adaptada de la USLE per a cada categoria de terreny 

(Figures 27 i 28) és comparar la pèrdua de sòl pre-incendi amb la post-incendi, 

obtenint així una variació d’aquesta. La dada més rellevant no és el valor absolut 

obtingut en cada cas, sinó l’ordre de magnitud d’aquest canvi. 

Les figures següents contenen la cartografia dels tres tipus de categories del terreny, 

relacionada directament amb el mapa de pendents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Mapa de pendents de la zona d’estudi. Elaboració pròpia. 
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Es pot apreciar a la figura anterior com les zones de conreu (MCSC, 2009) se situen 

sobre els pendents més baixos. Els vessants abruptes majoritàriament es troben situats 

als cursos fluvials i els vessants suaus, és a dir els pendents entremitjos, se situen a les 

parts superiors dels vessants, normalment incloent les principals carenes de la zona 

d’estudi. El càlcul de l’àrea per a cada categoria indica que el 69,85% de la conca es 

troba ocupada per vessants suaus, el 22,48% per vessants abruptes i el 7,67% per 

conreus. 

Després de realitzar la cartografia i  els càlculs de la fórmula adaptada de la USLE els 

resultats obtinguts són els representats a les Taules 7 i 8: 

 

Fig. 28.  Cartografia dels tres tipus de categoria del terreny.. Elaboració pròpia. 
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A les taules anteriors s’observa com el factor K pre-incendi és inferior als vessants 

suaus en comparació amb els conreus. Com més alt és el factor K, més erosionable és 

un sòl. Una de les característiques que ha pogut influir en aquest augment, ha sigut la 

proporció de sorres fines atorgades a cada categoria, ja que com més fina és la sorra, 

més fàcil és mobilitzar-la. La permeabilitat inferior dels conreus és l’altre factor que ha 

influenciat la K i ha provocat que aquesta categoria de terreny tingui el valor més alt 

d’erosionabilitat del sòl. Si es compara amb la K post-incendi, tots els valors 

augmenten degut a la disminució del 0,5% de matèria orgànica per a cada categoria, ja 

que és l’únic component de les característiques del sòl que varia com a conseqüència 

de l’incendi. A més, se sap que el sòl és el major reservori de carboni orgànic als boscos 

(Romanyà, J. 2010), el qual es troba com a component essencial de la matèria 

orgànica. Per tant, després d’un incendi, l’input de carboni orgànic al sòl disminueix 

per la pèrdua de coberta vegetal i com a conseqüència, l’estructura i la distribució de 

l’espai porós del sòl es veuen alterats (Martínez, E. 2008). Per aquest motiu, la 

reducció de la matèria orgànica post-incendi provoca un augment en el factor 

d’erosionabilitat del sòl. 

Els resultats dels factors L i S no varien com a conseqüència de l’incendi perquè són 

característiques intrínseques del territori. El factor de longitud del vessant és major als 

vessants suaus que als abruptes i va completament relacionat amb el pendent, ja que a 

menor pendent, major és la longitud d’aquest (aquesta propietat ha estat comprovada 

mitjançant la cartografia realitzada per a cada categoria). L’inconvenient d’aquests 

resultats és que no corresponen amb els valors estàndard del component LS. 

Normalment la combinació del factor LS dona com a resultat un valor d’entre  0 i 6 

(Way, 1978), mentre que en aquests casos supera el valor de 30. El motiu principal és 

que la gràfica de Way (1978) per obtenir el valor de LS, no contempla els pendents 

Taules 7 i 8. Taules resum de l’equació adaptada de la USLE corresponents a abans i després de l’incendi. 
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superiors al 20%. Aquesta gràfica està directament relacionada amb els desnivells 

habituals dels terrenys agraris i, en aquest cas, els pendents abruptes i suaus els 

superen notòriament. 

Pel que fa al factor C de cada categoria, s’ha obtingut ponderant la superfície que 

ocupa cada tipus de coberta dins cada categoria del terreny, a més d’atorgar-li un valor 

C per a cada coberta, tal com s’indica a l’apartat 3.3.2. d’aquest treball. Si es comparen 

els resultats pre i post-incendi, s’observa com aquest valor augmenta als vessants 

suaus i abruptes després de l’incendi. Aquest augment és conseqüència de que part 

del bosc dens ha passat a ser matollar o prat i herbassar (com s’indica a l’apartat 4.3), 

incrementant així la proporció de terreny ocupat per cobertes amb major valor C. 
El valor C dels conreus s’ha obtingut fent la mitjana dels valors habituals dels conreus 

mediterranis (Clever, I. et al., 1984), i és superior al valor obtingut per a les altres 

categories. Aquest no ha canviat abans i després de l’incendi perquè s’ha considerat 

que el tipus de conreu s’ha mantingut igual. 

Pel que fa als resultats finals de pèrdua de sòl, se sap que els valors estàndard després 

d’un incendi acostumen a ser iguals o inferiors a 1 Mg/ha·any (Bodi, M.B. et al., 2012). 

Com s’observa a les Taules 5 i 6, els valors obtinguts superen en 3 ordres de magnitud 

aquests valors de referència. L’explicació més raonable per aquesta diferència és que a 

l’hora de realitzar l’adaptació de la USLE s’han modificat o obviat diversos requisits per 

tal d’adaptar-la a les característiques de la zona d’estudi. Com s’ha comentat 

anteriorment, no s’han respectat les característiques de la parcel·la clàssica per fer el 

càlcul, ni s’està tractant únicament terreny agrari. A més, s’ha descartat el factor P, 

que contempla les tècniques mecàniques i de conservació aplicades al sòl agrari. Els 

valors habituals per al factor P sempre van de 0 a 1, fet que hagués rebaixat el resultat 

final notòriament. 

Si s’obvia el valor absolut, s’observa un augment en la pèrdua del sòl generalitzada 

majoritàriament influenciada pel canvi de cobertes i la pèrdua de matèria orgànica 

provocades per l’incendi. Concretament per als vessants suaus, el valor de pèrdua de 

sòl es quintuplica, pels vessants abruptes quasi es quadruplica i pels conreus augmenta 

un 8,1 % degut únicament a la disminució de la matèria orgànica. 

Per finalitzar, si es té en compte la pèrdua de sòl total de la conca ponderada per la 

superfície de cada categoria del terreny, es pot afirmar que, després de l’incendi, la 

taxa de pèrdua de sòl a la  conca pràcticament s’ha quadruplicat. 
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4.5. Anàlisi de les entrevistes 
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1 
Quines tasques realitza l’entrevistat a les terres, i si té algú contractat per a ajudar-lo. 

2
 Quins usos li dona a les terres (agrícola, forestal o ramader…) després de l’incendi. Amb visió de futur.  

3
 L’incendi va significar una millora o oportunitat per a la finca/terres? 

4
 Va tenir implicació l’administració després de produir-se l’incendi? Van rebre algun tipus de subvenció 

o ajut? 
5
 Motiu d’elecció de les espècies a ser plantades amb el dispositiu Cocoon. 

6
 Què li va semblar la proposta del projecte LIFE The Greenlink amb l’eco-tecnologia Cocoon 

7 
Si va ser una oportunitat per ells de cara a la regeneració del bosc i les terres la implementació del 

dispositiu Cocoon. 
8
 A part del bon creixement del plançó, si han observat alguna afectació del Cocoon cap a la seva finca 

(major/menor erosió, increment de la fauna…). 

Les entrevistes realitzades a quatre propietaris de terres pertanyents a la zona d’estudi 

d’aquest treball s’han analitzat d’una manera qualitativa com s’aprecia a la Taula 9.  

Parlant primer de les seves terres i propietats: tots ells, tot i no dedicar el mateix 

temps a la seva propietat, estan intentant tendir a crear una zona emblemàtica, amb 

boscos tipus devesa, i conreus i ramaderia ecològics. Fins i tot, en un futur, tenen la 

idea d’aconseguir una denominació d’origen (DO) del Bruc.  

Quant a l’incendi d’Òdena del 2015, tots el propietaris el van viure en primera persona 

menys un, que tot i estar de viatge, els companys li van transmetre moment a 

moment. Dos dels terratinents van veure l’incendi com un esdeveniment positiu, i els 

altres dos, com una desgràcia momentània. Aquests últims van tenir el sentiment 

negatiu durant poc temps perquè volien mantenir el gran bosc que hi havia, tot i el mal 

estat en què es trobava. Tot i això, després també van veure com una oportunitat 

l’aprofitament de les zones que havien quedat aclarides pel foc, com per exemple 

antics bancals de conreu. Van veure que seria possible realitzar uns usos diferents al 

forestal. Els altres dos propietaris, els quals són els que dediquen menys temps a les 

seves terres, directament ho van veure com una oportunitat de canvi, de neteja ràpida 

d’un bosc sense ordre en el qual no s’hi podia dur a terme cap activitat. Tot i que 

l’administració només dediqués una única subvenció per a la retirada de fusta 

cremada, no va impedir als propietaris crear un pla de futur per a les seves terres. 

Gràcies als projectes LIFE Montserrat i LIFE The Green Link, van veure el potencial 

d’aprofitament de les seves parcel·les després del desastre que suposa un incendi. 

Del dispositiu Cocoon, en primera instància tots el van veure com una opció de 

reforestació de la zona cremada molt positiva. Les espècies a ser plantades van ser 

escollides per diferents motius: paisatgístics, perquè són espècies típiques de la zona, 

per temes econòmics, i fins i tot per gust personal.  

El propietari de Cal Francès creu que l’únic aspecte negatiu del projecte The Green Link 

és el fet d’haver de fer una inversió, tant econòmica com de temps, per aconseguir 

posar barreres i filat a tots els camps de cultiu, i per netejar antics camins per tal 

d’accedir-hi amb la maquinària agrícola. Tots els entrevistats coincideixen en que el 

benefici econòmic dels arbres plantats, si bé arriba, és a llarg termini (en uns 5-9 anys).  
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Per tant, la sensació general del Cocoon és bona, com una oportunitat de fer créixer un 

nou bosc ordenat i que fins i tot pot donar un benefici econòmic a llarg termini. Tot i 

això, amb el pas d’aquests dos estius han observat que es poden realitzar millores en 

el dispositiu. Un propietari creu que seria més convenient que el bol es pogués reblir 

amb aigua de pluja; la propietària de Can Ollé Antic creu que hauria d’arribar l’aigua al 

plançó en forma de conta-gotes, no mitjançant la metxa que humidifica; el propietari 

de Cal Francès creu que la forma del bol hauria de ser cònica, per tal de poder clavar-

se millor i arrelar amb més facilitat. Amb el que coincideixen és que la tapa que 

protegeix l’aigua de l’evaporació hauria de ser més dura, que no fos tan fàcil col·lapsar-

la amb el pas de mamífers o petits animals per sobre seu.   

Quant a afectacions secundàries que hagi pogut crear el dispositiu Cocoon, n’hi ha 

hagut dues: una és que la propietària de Sant Simeó ha observat que hi ha hagut un 

augment en el nombre de ruscs de vespes, perquè aquests es formen al protector del 

dispositiu durant la primavera i l’estiu. L’altra afectació és que els estius que són secs, 

com que el bol del Cocoon té 25 litres d’aigua, els senglars s’hi apropen a beure’n i 

col·lapsen la tapa, o bé giren el bol. Però aquest és un problema que ja es tenia 

present al projecte LIFE i encara s’estan millorant els repel·lents olfactius per tal 

d’evitar aquesta problemàtica.  

La idea principal extreta d’aquestes entrevistes és que després de l’incendi, els 

propietaris de la zona han començat a ser més participatius i a col·laborar entre ells. 

Gràcies als projectes LIFE Montserrat i LIFE The Green Link, han vist noves oportunitats 

que no se’ls havien plantejat fins l’any 2015. Arran de l’episodi de foc, alguns van 

apuntar-se a les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal), altres van condicionar un local 

per a poder tenir una associació de veïns de la zona del Bruc i poder compartir eines i 

maquinària agrícola, i sobretot han ajuntat forces i idees per a fer de la zona del Bruc 

un emblema i tendir a tenir una marca pròpia de productes ecològics. Aquesta última 

idea és una millora econòmica per a tots ells: donen feina a ramaders i masovers de la 

zona que prèviament al foc no en tenien tanta i els propietaris també en surten 

guanyant.  

Després de l’incendi de 2015 han vist una oportunitat, on en un passat hi havia un bosc 

que no tenia rendibilitat econòmica per a la explotació fusta, han tingut accés a nous 

usos del sòl on sí que hi ha visió econòmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

4.6. Discussió transversal 

L’incendi d’Òdena del 2015 va provocar una sèrie de canvis sobre la zona d’estudi, que 

fonamentalment tenen a veure amb el desenvolupament de vegetació, les 

característiques del sòl i les activitats econòmiques que s’hi duen a terme. Alhora, 

aquestes alteracions afecten altres factors del terreny, com l’erosió que pateix el sòl, 

que condicionaran de nou la regeneració espontània de la vegetació de la zona (Bodí 

M. B. et al., 2012). 

Els dos factors que condicionen amb més severitat l’augment de l’erosió del sòl a l’àrea 

cremada de la zona d’estudi són la disminució de coberta vegetal desenvolupada i la 

pèrdua de matèria orgànica en el sòl. Com a conseqüència de l’augment de sòl 

mobilitzat i de la baixa disponibilitat de recursos hídrics intrínseca del Bruc, el 

desenvolupament de vegetació després de l’incendi és variable en funció de les 

característiques orogràfiques del terreny: mentre que a les zones deprimides l’erosió 

no ha augmentat de manera gaire significativa i la disponibilitat d’aigua és més 

abundant, als vessants i a les carenes la quantitat de sòl erosionat, segons els càlculs 

efectuats, s’ha arribat a quintuplicar, i la disponibilitat de recursos hídrics és 

presumiblement més escassa. Aquests factors provoquen, de manera generalitzada, 

un desenvolupament de la vegetació més ràpid i abundant en zones deprimides 

(Olarieta, J. R., 2008). Tot i això, pel que fa a la supervivència dels plançons hi ha 

divergència en funció de les característiques de cada espècie avaluada. És per això que 

els propietaris de Sant Simeó i Cal Francès, que tenen part de les seves plantacions en 

fons de vall, han fet notar que la supervivència dels plançons s’ha vist molt 

condicionada per la colonització de l’espai per part d’espècies herbàcies. 

Els resultats obtinguts en l’avaluació de la pèrdua de sòl per erosió, s’han vist 

condicionats per l’abundància de vessants de pendent suau dins l’àrea cremada. Per 

tant, aquesta és la categoria de pendent en què s’ha fet més notori el canvi d’erosió, 

simplement perquè ocupa una superfície superior dins l’àrea cremada. A més, cal 

destacar que totes les plantacions estudiades se situen en pendents suaus. Per tant, no 

és possible establir una relació directa entre la supervivència dels plançons i la pèrdua 

de sòl, ja que les plantacions estudiades no es distribueixen equitativament en els tres 

tipus de pendents establerts per al càlcul. 

Una altra característica important en els resultats relatius a l’equació adaptada de la 

USLE, és que el paràmetre que ha tingut més afectació en el càlcul de l’erosió són les 

cobertes del sòl (Factor C), exceptuant la categoria dels conreus. En aquesta última 

subdivisió, l’únic paràmetre que ha tingut un impacte en el canvi ha estat la matèria 

orgànica en el sòl, i és per això que l’erosió varia tan poc amb el pas de l’incendi. Cal 

tenir en compte que les dades de matèria orgànica explicades a l’apartat de canvis 

edàfics no s’han tingut en compte a l’hora d’aplicar l’equació de la USLE, ja que no 

eren suficientment acurades. 
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Tots aquests canvis esmentats tenen una incidència important en el desenvolupament 

de la vegetació després de l’incendi. Existeix una ambigüitat d’opinions respecte la 

gestió post-incendi i la retirada de fusta cremada dels boscos cremats: mentre que 

alguns autors la consideren pràcticament innecessària (Castro, J., et al., 2006), altres 

argumenten que l’aplicació de pràctiques silvícoles de gestió, fomenta el creixement 

de boscos amb una estructura més madura i ordenada (Espelta, J.M., et al., 2004; 

Piqué, M., 2004). El mètode utilitzat a la zona d’estudi per tractar d’ordenar i potenciar 

el bosc i les plantacions desenvolupats després del foc, és l’aplicació del dispositiu 

Cocoon. Tot i que els resultats mostren un cert èxit en l’augment de la supervivència, 

el dispositiu presenta certes deficiències tècniques, fetes notar pels propietaris 

entrevistats. Tot i això, s’ha pogut comprovar que existeix una relació directament 

proporcional entre la satisfacció dels diferents propietaris relativa al dispositiu Cocoon, 

i la supervivència dels plançons en cada parcel·la. Si les limitacions que presenta el 

dispositiu, tals com la manca de resistència de la tapa o la impossibilitat de rebliment 

per aigua de pluja, es minimitzessin en un futur, possiblement s’observaria un 

augment generalitzat en l’índex de supervivència dels plançons. A banda d’això, la 

viabilitat del dispositiu té molt a veure amb l’objectiu amb què s’apliqui: a l’apartat  

4.6. Viabilitat econòmica, s’ha pogut comprovar que el Cocoon no surt a compte quan 

l’objectiu és treure un rendiment econòmic d’una plantació privada. En canvi, per a 

reforestacions de zones desertificades, habitualment promogudes per l’Administració 

Pública, aquest dispositiu contribueix a l’augment de la supervivència dels plançons, i 

per tant la seva aplicació resulta interessant des d’un punt de vista ambiental.  

Davant la varietat de temàtiques analitzades en aquest treball, la discussió conjunta 

dels resultats obtinguts deriva en una aproximació a la relació existent entre algunes 

de les variables de la zona d’estudi. Tot i això, l’augment del nivell de precisió en 

cadascun dels àmbits estudiats és possible, i significaria l’establiment de relacions més 

riguroses entre els diferents paràmetres avaluats. Les limitacions temporals i de 

recursos han donat com a fruit una visió integrada, tot i que general, de l’estat actual 

d’una zona que es va cremar l’any 2015. Per tant, aquest treball pot considerar-se un 

punt de partida per a futurs estudis que busquin un major aprofundiment en els 

diferents àmbits d’estudi, així com en el seu conjunt.  
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5. CONCLUSIONS 

En relació a l’impacte de l’incendi d’Òdena del 2015 sobre la zona d’estudi, es conclou 

que aquest ha significat: 

- Un canvi en les cobertes vegetals, sobretot pel que fa a la substitució de 

boscos densos per matollars i herbassars. 
 

- Un augment generalitzat en la taxa de pèrdua de sòl, directament relacionat 

amb la conclusió anterior. 
 

- Que la zona cremada es trobi recoberta principalment per espècies herbàcies, 

més abundants en zones deprimides, corroborant que són les primeres 

colonitzadores després d’un incendi.  
 

- L’oportunitat d’aprofitament de noves zones herbàcies per a la pastura de 

bestiar. 

Quant a la recuperació de la zona d’estudi després de l’incendi: 

- La supervivència dels plançons d’una mateixa espècie està directament 

relacionada amb l’orografia del terreny: mentre que els individus de Quercus 

faginea responen millor als fons de vall, la supervivència de Quercus ilex subsp. 

ilex és major en vessants i carenes. 
 

- El dispositiu Cocoon: 
 

a)    S’ha comprovat que contribueix a augmentar la supervivència dels 

plançons, sempre i quan als individus control no se’ls subministri cap reg de 

suport. 
 

b) La seva viabilitat funcional i econòmica es veu influenciada per l’espècie 

cultivada: Olea europaea cv. cornicabra, Quercus ilex subsp. ballota i 

Juglans regia són les que responen més favorablement al dispositiu.  
 

c) Necessita millores tècniques: major consistència de la tapa i el protector, 

capacitat per reblir-se amb aigua de pluja i incorporació de repel·lents 

efectius contra la fauna. 
 

d) No és una substitució econòmicament i funcional viable de cultius 

tradicionals d’olivera amb regs de suport. 

Finalment, es conclou que l’incendi d’Òdena del 2015, tot i suposar una profunda 

alteració sobre l’ecosistema del Bruc, també ha significat una oportunitat de 

desenvolupament econòmic i social per als propietaris de terres ubicades a la zona 

d’estudi, així com una oportunitat de gestionar correctament els usos del sòl per tendir 

a una ordenació del territori com a mosaic ecològic. Per aconseguir-ho, no és suficient 

la voluntat de participació dels diferents propietaris, sinó també l’ajuda econòmica per 

part de l’administració. Cal tenir en compte que una mala gestió per part d’un 

particular pot desencadenar problemàtiques a nivell territorial, com per exemple un 

altre gran incendi forestal. 



64 
 

6. BIBLIOGRAFIA 

Agriprotector. Protector olivo-almendro-35, precio. Recuperat de:  

https://www.agriprotector.com/es/protectores-olivos/protector-olivo-35-detail 

Alanís-Rodríguez, E., Jiménez-Pérez, J., Valdecantos-Dema, A., González-Tagle, M.A., 

Aguirre-Calderón, Ó.A., i Treviño-Garza, E.J. (2012). Composición y diversidad de la 

regeneración natural en comunidades de Pinus-Quercus sometidas a una alta 

recurrencia de incendios en el noreste de México. Revista mexicana de biodiversidad, 

83(4), 1208-1214. 

Alcañiz, J.M. et al. (2011). Itinerarios edáficos por Cataluña: el Priorat, la Cerdanya i el 

Penedès. Guía de campo de la XXVIII Reunión de la Sociedad Española de la Ciencia 

del Suelo, pàg. 216. Barcelona, Institut Geològic de Catalunya.  

Altieri, M.A. (1992). El Rol Ecológico de la Biodiversidad en Agroecosistemas. Revista 

Agroecología y Desarrollo, Nº 4. 

Arcenegui, V. (2011, 7 de Juliol). El foc sobre el sòl. Els canvis en la superficie després 

de l’incendi. Mètode. Recuperat de:  https://metode.cat/revistes-

metode/monografics/el-foc-sobre-el-sol.html 

Badia, A., Saurí, D., Cerdàn, R. i Llurdés, J.C. (2001). Causality and management of 

forest fires in Mediterranean environments: an example from Catalonia. 

Environmental Hazards. Human and Policy Dimensions  4:1, 23-32. Department of 

Geography, Universitat Autonoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain. 

Badia, A. i Valldeperas, N. (2015). El valor histórico y estético del paisaje: claves para 

entender la vulnerabilidad de la interfaz urbano-forestal frente a los incendios. 

Revista electrònica de geografía y ciencias sociales. Vol. XIX, núm. 521, ISSN: 1138-

9788, Depósito Legal: B. 21.741-98. 

Beyers, J. L., Brown, J. K., Busse, M. D., DeBano, L. F., Elliot, W. J., Ffolliott, P. F., 

...  Reardon, J. R. (2005). Wildland fire in ecosystems: Effects of fire on soil and water. 

Rocky Mountain Research Station Technical Report. 

Bodí, M.B., Cerdà, A., Mataix-Solera, J., Doerr, S.H. (2012). Efectos de los incendios 

forestales en la vegetación y el suelo en la cuenca mediterránea: revisión 

bibliográfica. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 58, 33-55. 

Caballero, J.M. i Del Río, C. (1994). Los nuevos plantones del olivo. Agricultura, p. 735-

737. Madrid: Editorial Agrícola España SA. 

Capitanio, R. i Carcaillet, C. (2007). Post-fire Mediterranean vegetation dynamics and 

diversity: A discussion of succession models. Forest ecology and management, 255 

(2008) 431–439. 

https://www.agriprotector.com/es/protectores-olivos/protector-olivo-35-detail
https://metode.cat/revistes-metode/monografics/el-foc-sobre-el-sol.html
https://metode.cat/revistes-metode/monografics/el-foc-sobre-el-sol.html


65 
 

Castro, J., Marañón-Jiménez, S., Sánchez-Miranda, Á. i Lorite, J. (2006). Efecto del 

manejo de la madera quemada sobre la regeneración forestal post-incendio: 

desarrollo de técnicas blandas de restauración ecológica. Proyectos de investigación 

en parques nacionales (2006-2009) 139-157. 

Cebrian, I. (2014). La riera de Guardiola o de Cornet. El Pou de la Gallina. Gener 2014 

(Núm. 294), 18. Recuperat de 

http://www.elpou.cat/noticia/1314/riera/guardiola/cornet  

Celis, R., Jordán, A., Zavala, L. M. Efectos del fuego en las propiedades biológicas, 

físicas y químicas del suelo. Grandes incêndios florestais, erosão, degradação e 

medidas de recuperação dos solos, 145. 

Claver, I. et al. (1984). Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido 

y metodología. 2ª edición, pg. 424-429.  

CREAF - Generalitat de Catalunya (2009). Mapa de cobertes del sòl. Full 391-2-1, 

Castellolí [Mapa]. Escala equivalent 1:5.000. Barcelona. 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat 

de Catalunya. (2012). La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici: Boí (Alta Ribagorça), 17, 18 i 19 d’octubre de 2012. 

Espelta, J.M., Retana, J., Habrouk, A. (2004). Gestió de boscos menuts d’alzina i roure 

després d’incendis. Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i 

ecologia del foc [Solsona]. Xarxa temàtica de recerca ALINFO, p. 124-127. 

Estrada, R. E. L. i Deslauriers, J. P. (2011). La entrevista cualitativa como técnica para la 

investigación en Trabajo Social. Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales, 

nº 61, pg. 2-19. 

Fanlo, J. (2016). Desenvolupament d’un escenari de simulació CFD per a l’estudi de la 

vulnerabilitat de la Interfase Urbano-Forestal (Treball de fi de grau). Escola tècnica 

superior d’enginyeria industrial de Barcelona, Barcelona. 

Font, J. (2000). Comunitats vegetals: entre el manteniment de la biodiversitat i 

l’amenaça del foc. Revista de Girona. Num. 198. Recuperat de 

https://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/viewFile/103738/129899 

Gabioud, E., Wilson, M., Sasal, M. (2011). Análisis de la estabilidad de agregados por el 

método de le bissonnais en tres órdenes de suelos. Ciencia del suelo, 29(2), 129-139. 

Gachetá, C. (2017, 27 de març). La importancia de conocer la capacidad de intercambio 

catiónico del suelo. AgroMeat. Recuperat de: http://www.agromeat.com/205362/la-

importancia-de-conocer-la-capacidad-de-intercambio-cationico-del-suelo 

http://www.elpou.cat/noticia/1314/riera/guardiola/cornet
https://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/viewFile/103738/129899
http://www.agromeat.com/205362/la-importancia-de-conocer-la-capacidad-de-intercambio-cationico-del-suelo
http://www.agromeat.com/205362/la-importancia-de-conocer-la-capacidad-de-intercambio-cationico-del-suelo


66 
 

Generalitat de Catalunya (2008-2012). Cartografía de los hábitats en Cataluña 1:50.000 

(versió 2) [Mapa].  1:50.000. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

González-Naranjo, V. et al. (2014). Guía de caracterización edáfica para actividades de 

regeneración de aguas residuales en usos ambientales. Gobierno de España, 

Ministerio de economía y competitividad. 

González-Pérez, J. A., González-Vázquez, R., De la Rosa-José M., González-Vila, F. J. 

2011. El fuego y la materia orgánica del suelo. Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología de Sevilla, España 2: 8-14. 

González-Vila, F., Almendros, G. (2011, 10 de Juliol). El controvertit efecte dels 

incendis. El doc en el cicle del carboni en els ecosistemes mediterranis. Mètode. 

Recuperat de: https://metode.cat/revistes-metode/monografics/el-controvertit-

efecte-dels-incendis.html 

Hereter, A. (2014). El complex adsorbent. L’intercanvi iònic. Sodicitat del sòl. Reacció 

del sòl. Esmenes minerals. ESAB – UPC. Barcelona, Catalunya. 

Idescat (2018). El municipi en xifres. El Bruc. Recuperat de 

https://www.idescat.cat/emex/?id=080253&lang=es 

Idescat (2018). Idescat. Anuari estadístic de Catalunya. Termometria. Temperatures 

màximes. Comarques i Aran. 2015. Recuperat de 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=215&t=2015 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (2007-2017). ICGC: Geoíndex - Sòls. 

Recuperat de http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-

Geoindex/Geoindex-Sols. 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Vigent). Mapa topogràfic de Catalunya 

1:50.000 [Mapa]. 1:50.000. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (2005). Mapa de conques hidrogràfiques de 

Catalunya 1:250.000 [Mapa]. 1:250.000. Barcelona: Generalitat de Catalunya.  

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (2013). Mapa Geològic de Catalunya 

1:25.000, Castellolí 391-2-1 (70-29) [Mapa]. 1:25.000. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya. 

Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya: Regió Forestal IV (Anoia, Bages, Berguedà i 

Solsonès) (1993). Taula 112: Cobertes del sòl per municipis a l’Anoia. Recuperat de 

http://www.creaf.uab.cat/iefc/pub/regions/Comarques/CobertesAnoia.htm 

LIFE The Green Link (2017). Recuperat de http://thegreenlink.eu/es/inicio/ 

http://territori.gencat.cat/es/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/vegetacio/#bloc1
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/vegetacio/#bloc1
https://metode.cat/revistes-metode/monografics/el-controvertit-efecte-dels-incendis.html
https://metode.cat/revistes-metode/monografics/el-controvertit-efecte-dels-incendis.html
https://www.idescat.cat/emex/?id=080253&lang=es
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=215&t=2015
http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Sols
http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Sols
http://thegreenlink.eu/es/inicio/


67 
 

López, M. I., & Berm, M. F. (1993, June). Acción del fuego sobre el ecosistema edáfico 

en un medio forestal. In Congresos Forestales. 

Maestro, E., i Poch, J. (2012). Montserrat. Tot Montserrat. Recuperat de 

https://totmontserrat.cat/wp-content/uploads/2014/03/Montserrat-zona-

geografica.pdf 

Mancilla, G. A. (2008). Uso de la ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE) en el 

campo forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento 

de Silvicultura. 

Margall, M. (2016, Juny). Diagnosi dels espais lliures-municipi del Bruc. Oficina tècnica 

de planificació i anàlisi territorial. Àrea de territori i sostenibilitat - Diputació de 

Barcelona. 

Martínez-Ruiz, C.; Lario Leza, F.J. y Fernández-Santos, B. eds. (2013). Avances en la 

restauración de sistemas forestales. Técnicas de implantación. SECF-AEET, Madrid, 

España. 

Martínez, E., Fuentes, J.P., Acevedo, E. (2008) Carbono orgánico y propiedades del 

suelo. Revista de la ciencia del suelo y nutrición vegetal. Versió 8 num. 1, p. 68-96. 

Martínez-Sánchez, J. J. y Herranz, J. M. (1999). Importancia de las leguminosas en las 

primeras etapas de la sucesión vegetal en un pinar quemado de la provincia de 

Albacete (España).  Invest Agr Sist Recur For (Fuera de Serie 1), 273–282. 

Mataix-Solera, J. i Cerdà, A. (2009). Incendios forestales en España. Ecosistemas 

terrestres y suelos. A: J. Mataix-Solera i A. Cerdà, Efectos de los incendios forestales 

sobre los suelos en España. Universitat de València, Càtedra Divulgació de la Ciència. 

Ministerio de agricultura, pesca y alimentación (1983). Sinedares. Sistema de 

información edafológica y agronómica de España. Manual para la descripción 

codificada de suelos en el campo. Madrid, España. RIVADENEYRA, S. A. 

Muntané, J. i Plana, E. (2004). Diagnosi Socioambiental de la zona afectada per 

l’incendi de la Catalunya Central. Evolució 1998-2003. Àrea de Política Forestal i 

Desenvolupament Rural. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). Incendis 

forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc, pg 22-27. 

Observatori del Paisatge. (2016). Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals. Unitat 

de paisatge 7: Conca d’Òdena.  

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, SITXell (abril 2016). Mapa 

d’Aprovisionament de Biomassa Forestal.  [Mapa]. 1:35.000. El Bruc.  

 

https://totmontserrat.cat/wp-content/uploads/2014/03/Montserrat-zona-geografica.pdf
https://totmontserrat.cat/wp-content/uploads/2014/03/Montserrat-zona-geografica.pdf


68 
 

Olarieta, J. R., Rodríguez-Ochoa, R., Ascaso, E., & Barguès, A. (2008). Aproximació als 

sòls de la Conca de Barberà. 1es Jornades territori, desenvolupament i sostenibilitat a 

la Conca de Barberà (pp. 125-139). Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà. 

Ordóñez, J.L. (28 juliol de 2015). #IFOdena – L’incendi d’Òdena ha afectat en un 70% 

pinedes de pi blanc. CREAF. http://blog.creaf.cat/noticies/ifodena-lincendi-dodena-

ha-afectat-en-un-70-pinedes-de-pi-blanc/ 

Pausas, J.G. (2004). La recurrencia de incendios en el monte mediterráneo. A Vallejo, 

R. (ed). Avances en el estudio de la gestión del monte mediterráneo. p. 47-64. CEAM, 

València. 

Pavlek, K., Bišdevid, F., Furčid, P., Grđan, A., Gugid, V., Malešid, N., Moharid, P., 

Vragovid, V., Fuerst-Bjeliš, B. i Cvitanovid, M. (2016). Spatial patterns and drivers of 

fire occurrence in a Mediterranean environment: a case study of southern Croatia. 

Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 117 (1), 22-35 (2017). 

Perdigó, C. P. (1994). Ecologia del foc i regeneració en garrigues i pinedes 

mediterrànies (Vol. 108). Institut d'estudis Catalans. 

Piqué, M., (2004). La gestió forestal com a eina per a la prevenció dels grans incendis 

forestals. Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc 

[Solsona]. Xarxa temàtica de recerca ALINFO, p. 28-39.  

Plana, E., et al. (2004). Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i 

ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061. Solsona, DL: L-501/2004, 144 pàgines. 

Planas, R. (Setembre de 2013). Estudi preliminar de flora, fauna, àrees inundables del 

municipi d’El Bruc. Recuperat de Solucions Manresa (enginyeria, medi ambient i 

consultoria). 

Porta, J., López-Acevedo, M., Poch, R.M. (2009). Introducció a l’edafologia. Ús i 

protección de sòls. Madrid. Mundi-Prensa. 

Romanyà, J., Rovira, P. (2010). La materia orgánica en el suelo. Universitat de 

Barcelona (Barcelona). p. 1-3. 

Sallent, J. (19 de desembre de 2015). La jutge ratifica que una trituradora de palla va 

originar l'incendi d'Òdena. Regió 7. https://www.regio7.cat/fet-

divers/2015/12/16/jutge-ratifica-que-trituradora-palla/341248.html 

Salvatierra, I, Bosch, F., Marfà, R., Longan, I. (2016). Per què Catalunya crema. L’oblit 

dels boscos i una estratègia centrada en l’extinció alimenta els gran incendis 

forestals. Catalunya: Ara. Recuperat de http://interactius.ara.cat/incendis/ 

Santamaria, M. (26 juliol de 2015). La meteorologia es confabula amb l'incendi 

d'Òdena. Nació Digital. Recuperat de 

http://blog.creaf.cat/noticies/ifodena-lincendi-dodena-ha-afectat-en-un-70-pinedes-de-pi-blanc/
http://blog.creaf.cat/noticies/ifodena-lincendi-dodena-ha-afectat-en-un-70-pinedes-de-pi-blanc/
https://www.regio7.cat/fet-divers/2015/12/16/jutge-ratifica-que-trituradora-palla/341248.html
https://www.regio7.cat/fet-divers/2015/12/16/jutge-ratifica-que-trituradora-palla/341248.html
http://interactius.ara.cat/incendis/


69 
 

https://www.naciodigital.cat/noticia/91594/meteorologia/es/confabula/amb/incend

i/odena 

Servei Meteorològic de Catalunya (2018). El clima de Catalunya. Recuperat de 

http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ahir/el-clima-de-catalunya/ 

Servei Meteorològic de Catalunya. (2015). Butlletí climàtic mensual Juliol de 2015. 

Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 

Six, J., Paustian, K., Elliott, E.T., Combrink, C. (2000). Soil structure and organic matter: 

I. Distribution of aggregate-size classes and aggregate-associated carbon. Soil Science 

Society of America Journal. 64. 681-689. 

Stroosnijder, L., & Hoogmoed, W. B. (1984). Crust formation on sandy soils in the Sahel 

II. Tillage and its effect on the water balance. Soil and tillage research, 4(4), 321-337 

Thanos, C. A., Daskalakou, E. N., & Nikolaidou, S. (1996). Early post‐fire regeneration of 

a Pinus halepensis forest on Mount Párnis, Greece. Journal of Vegetation Science, 

7(2), p. 273-280.  

Trabaud, L., Michels, C., Grosman, J. (1985). Recovery of burnt Pinus halepensis mill. 

forests. II. Pine reconstruction after wildfire. Forest ecology and management, 13 

(1985) p. 167-179. 

Úbeda, X. (2000). Els incendis forestals com a causants de l’increment de l’erosió del 

sòl. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural [Barcelona], vol. 68, p. 5-14.  

Velasco, A., Úbeda, X. (2014). Estabilidad de los agregados de un suelo quemado a 

difirentes intesidades de fuego dieciocho años después de un incendio forestal. 

Cuadernos de Investigación Geogràfica (40), 333-352. 

Vélez Sánchez, J. E., Sebastiano Intrigliolo, D., i Castel Sánchez, J. R. (2007). 

Programación del riego en cítricos con base en sensores de medida del estado hídrico 

del suelo y de la planta. Ingeniería del agua, 14(2), 127-136. 

Villar Mir, P., Arán Mayoral, M., (2008). Guia d’interpretació d’anàlisis de sòls i plantes. 

Lleida, Catalunya:  Consell Català de la Producció Integrada. Depertament 

d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

Wischmeier, W.H., Smith, D.D. (1965). Prediction Rainfall Erosion Losses from Cropland 

East of the Rocky Mountains: A Guide for Selection of Practices for Soil and Water 

Conservation. Agricultural Handbook, nº. 282. 

Yong, A. (2010). La biodiversidad florística en los sistemas agrícolas. Cultivos tropicales, 

nº4. 

 

https://www.naciodigital.cat/noticia/91594/meteorologia/es/confabula/amb/incendi/odena
https://www.naciodigital.cat/noticia/91594/meteorologia/es/confabula/amb/incendi/odena


70 
 

 



 

 

ANNEXOS 



Annex I. Dades de camp 

      Annex I.a. Dades dels plançons 

 

  



      Annex I.b. Dades de l’estructura de la vegetació 

 

 

 

 



Annex II. Entrevistes 

     Annex II.a. Preguntes entrevista 

Nom i Edat:  

Professió: 

SOCIOECONÒMIC / INCENDI 

- Quines són les tasques que realitzes a la finca?  Com les treballes? Tens gent 

contractada? Amb quin objectiu? (oci, benefici econòmic, per tradició...). 

- Vas viure l’incendi de l’any 2015? Va afectar a les teves terres? De quina manera? 

- L’incendi va servir per millorar algun aspecte de la teva finca?  

- Els beneficis que treus de les teves terres et donen per a subsistir o suposen només 

un petit ingrés extra? Hi ha diferència entre el que ingressaves abans de l’incendi i 

després?  

- De quina manera es va implicar l’administració amb el cas de l’incendi, us va ajudar 

d’alguna manera? Va realitzar alguna gestió? (ajudes econòmiques, recollida de les 

restes, neteja de camins…) 

COCOON 

- El Cocoon et sembla una oportunitat per la teva finca? Què vas pensar quan et van 

presentar el projecte i què en penses ara? Com el milloraries? 

- Quin va ser el motiu d’elecció d’aquestes espècies d’arbres? 

- Podries dir-nos com ha afectat a la teva parcel·la l’implementació del Cocoon a part 

del creixement del plançó (tant bo com dolent)? (fauna asociada, modificació de les 

característiques del relleu/terreny...). 

USOS DEL SOL I DELIMITACIÓ PARCELA 

- Ens podries ajudar a delimitar la teva parcel·la en aquest mapa ? (ajudar-lo amb els 

topònims i situar-lo). 

- Quins usos li dones a les teves terres? (agrícola, forestal o ramader, o si ve algun 

ramader a pasturar les teves terres). 

- Ha canviat molt respecte abans de l’incendi? (què hi tenia abans: forestal, agrícola…). 

FINAL 

Per tant ens has comentat que… (destacar els punts més importants per si afageix 

alguna info extra) 

-Preguntar sobre la relació amb els propietaris. 

-T’agradaria afegir alguna cosa? 



     Annex II.b. Propietari 1 (Cal Ton Lluent i Els 4 vents) 

E: professió?  

S: Cintaire.  

E: Ets d’aquí? 

S: Jo sóc de Manresa, amb orígens de pagès, i ara fa 15-20 anys que vam venir a viure 

aquí. I vam formar part d’aquest projecte que era intentar fer aquesta finca 

autosuficient. Després del famós foc del ’86, el de Montserrat. Que va recórrer un camí 

similar que l’incendi del 2015, per tant al arribar aquí no hi havia res: s’havia perdut 

tota l’economia i el sistema agrícola que més o menys hi havia, per tant la idea al 

arribar aquí era tornar-lo a engegar començant de 0. Totes les cases estaven en runes i 

no hi havia forma de res on havia crescut un bosc mediterrani molt arbustiu. 

E: Per tant et dediques a les terres/ets pagès? 

S: No, totalment diferent, jo sóc cintaire. Són teixits estrets, màxim de 100 mm 

d’ample, així que sóc teixidor, del tèxtil. I vaig tornar al món de pagès perquè vaig tenir 

l’oportunitat. 

E: Tu d’on ets propietari? 

S: De Cal Sant Miquel, el que inclou: Els Quatre Vents, Cal Sant Joan i Cal Sant Salvador.    

E: Quines són les tasques que realitzes a les teves finques? 

S: Jo personalment, poques. Però arran del projecte Life Montserrat amb el que es va 

intentar tornar a posar en marxa les finques. On el propòsit principal és crear unes 

zones de pastura als boscos, de manera que puguis tenir ramaderia en extensió i que 

et pugui netejar el bosc com a prevenció d’incendi. Amb les subvencions europees i el 

patronat s’ha pogut tirar endavant aquest projecte perquè hi ha més diners i gent que 

s’hi dedica, quan s’hi ha posat l’administració això ha començat a evolucionar. El que 

s’intenta en aquesta finca i a les dels voltants és crear un mosaic d’entre bosc i pastura 

(prèviament a l’incendi, que malauradament després es va cremar). 

Els ramats que tenim en aquesta finca són de vaques en extensiu, no els estabulem 

mai. El número de bestiar és petit perquè la finca no dóna més aliment, així doncs no 

tenim molta capacitat de netejar el bosc, és l’únic inconvenient (hi ha uns 30 cap 

adults més els vedells). Així que juntament amb el mosaic, el que s’intenta amb el 

projecte és arrelar a la gent, que es quedin aquí, i amb això els propietaris també 

estem compromesos.  

De fet, portem 15 anys netejant la finca i les terres, però el foc ens va ajudar molt a 

netejar, ja que és molt ràpid. És una cosa pràctica, ja que amb un matí ja “s’ha ventilat” 

la zona.  

E: Si vols, parlem de l’incendi del 2015. Com el vas viure? Estaves aquí present? 



S: Sí, sí. T’explico, nosaltres una altra cosa que fem aquí és casa de vacances (que no 

turisme rural), el que fem és deixar la casa  preparada i còmode i la lloguem per 

setmanes. La cosa ens funciona molt bé, no ens fem milionaris, però fa prou diners 

com per anar-ho mantenint.  

Ara t’explico com vaig viure el dia de l’incendi, els que ens dediquem al medi forestal ja 

sabem que a un clima mediterrani el foc és una cosa que hi és present, i tenint els 

patrons del foc del ’86, sabíem que podia tornar a passar. A més és curiós, perquè es 

fan uns corredors, pel que sigui, i el foc té més facilitat per passar i saps que anirà per 

allà si torna ha haver un incendi. Per tant, vius sabent que pot tornar a incendiar-se i 

més amb l’estat en com estava el bosc, estava brut i la densitat de pins era molt alta.  

El que va passar amb aquesta finca és que gràcies al projecte Life vam aclarir moltes 

hectàrees, on la intenció era veure com creixia el bosc ara que estava net. Però ho vaig 

veure 15 dies, ja que després va succeir l’incendi d’Òdena.  

El mateix dia de l’incendi, em dirigia direcció Vic però quan vaig veure la columna de 

fum que hi havia a la zona, ràpidament vaig tornar. Cosa que ja t’imagines perquè feia 

calor, el vent... així que vaig tornar. Al veure que hi havia perill, vaig evacuar a 

Marganell els turistes que s’hostatjaven a casa i jo vaig tornar a estendre mànegues i 

esperar que arribés el foc a casa. Però el foc no va arribar perquè teníem la casa 

protegida, ens vam quedar per defensar la casa si passés alguna cosa, però no podíem 

ajudar als altres veïns. Així que en el fons, ho vius amb normalitat.  

E: Va ser un punt de partida en algun aspecte de la teva finca? 

S: Quan hi ha un bosc tan poc cuidat i tan bèstia, tu no veus res, i quan fas el pla tècnic 

el fas segons la orografia que tu veus. Però quan hi ha un foc, descobreixes el que el 

bosc amagava: feixes, casetes de vinya... dins la teva pròpia finca! Així doncs, dins el 

pla tècnic que ja teníem, hem modificat afegint varies coses que hem anat trobant 

interessant per assolir el mosaic de farratges i que els animals puguin pasturar (han 

aparegut feixes/bancals de quan segurament tot això era vinya). Així doncs amb el Pla 

tècnic i els masovers s’ha intentat aprofitar el que ha quedat al descobert i recuperar 

tot això.  

Jo defenso molt l’eina del Pla tècnic, perquè si es fa a consciencia t’ajuda molt a 

conèixer el tros de territori que tu tens, i a més marca uns tempos de què fer, així vas 

“endreçat”.  

E: L’administració es va implicar d’alguna manera en l’incendi? Us va 

ajudar/compensació? 

S: Amb el tema d’ajuts no. L’únic ha estat ajuts per netejar els boscos cremats, 

bàsicament per treure la fusta. Com que eren arbres joves no van venir empreses a 

treure-ho, no tenia un rendiment econòmic.  

E: Els bombers van venir després a fer algo? A netejar camins? 



S: No ho sé exactament. El que van fer els Bombers va ser apagar el foc i això ho van 

fer bé. Posteriorment no, perquè tampoc és la seva feina. El tema de les obertures dels 

camins ve per una altra via que no són subvencions, sinó pels ADF. De totes maneres, 

cada any en tenim menys...no hi ha diners i passa el que passa. És gràcies al projecte 

Life que tenim ajudes per a la ramaderia també.  

E: Tornant a la teva finca, els ingressos són per subsistir o només són un ingrés extra? 

S: En el meu cas és súper evident, perquè jo em dedico a les cintes. Jo faig això perquè 

m’agrada. Però jo et diria que la gent d’aquesta zona “malviu” de la finca, per això tot 

l’interès d’aquest projecte Life de dotar la gent amb eines per poder cuidar els camps i 

intentar viure de la ramaderia i fixar-los aquí, tot i que és complicat.  

E: Llogant aquest espai imagino que va bé, no? 

S: El que jo tinc és la propietat de la finca, gestiono l’ús d’aquesta casa i la ramaderia i 

gestió de pastures i farratges ho porta el masover que li tinc llogat. El contracte que 

tenim és que quan, guanya diners sí que em paga, però si la cosa no va bé no cal que 

em doni res. Perquè en el fons el que ens interessa és el territori i que això estigui bé. I 

una mica és el que fa tothom aquí, perquè t’estimes el territori.  

E: Referent als ingressos, has notat alguna diferència com a conseqüència de 

l’incendi? 

S: No! Perquè estem en un medi molt deprimit, no hem notat diferència, perquè el 

nivell era zero i per tant més avall no podíem anar. Sempre pots millorar, però 

empitjorar és molt difícil. El que està fent alguns ajuntaments i associacions de veïns és 

crear una D.O. del parc natural de la Muntanya de Montserrat, llavors la gent que ho 

està fent s’ha implicat molt i ho estan fent realment bé i mica en mica aniran sent 

productes coneguts. A la llarga trauran una bona economia de proximitat, que a tots 

ens encanta, no ho veiem com a un problema. Aquest tema el porten els masover, que 

fa cria i engreix de vedell en extensiu i a part tenen pollastres ecològics que els tenen 

en galliners mòbils que van canviant de camp (els tenen en antigues rulottes, cosa que 

fomenta l’economia circular).  

E: Passem a parlar sobre els Cocoons. Et sembla una oportunitat per a la teva finca el 

Cocoon? 

S: El Cocoon em sembla increïble, passejant un parell de cops em va semblar que al cap 

d’un any encara hi havia aigua, que amb les pluges es vagi reomplint és molt útil, així 

que em sembla que és una bona idea. Així que si faig algun tipus de replantació el 

tornaria a utilitzar, potser perquè desconec altres tècniques, però jo trobo que és força 

innovador perquè estàs posant aigua a un lloc on normalment és sec. 

E: El milloraries d’alguna manera? 

S: No en tinc ni idea, ja que el no l’he vist mai en directe sense plantar-los! Des de la 

desconeixença dic que la mida del reservori d’aigua (bol) ha de ser proporcional al 



clima del territori (més gran ha de ser quan més sec sigui l’ambient). S’haurien de 

protegir de la fauna d’alguna manera. 

E: Per quin motiu vas escollir la varietat d’arbre que van plantar? 

S: Unes motivacions personals (què t’agrada més), unes paisatgístiques i unes segons 

el Pla tècnic (què li pot anar bé al bestiar). A mi em va semblar adient que, a part de 

posar arbres que fessin fruit per afavorir la ramaderia, que hi hagués arbres del 

mediterrani proper tot i que sabéssim que no són molt adients: garrofers.  També 

alguna alzina i roure per intentar recuperar el paisatge anterior que hi havia.  Alzina, 

roure, figuera, garrofers i un tros amb olivera.  

E: Referent al Cocoon, has notat alguna repercussió després de la seva 

implementació? 

S: No ho sé, això ho sabrà més el masover. Tot i que aquest any al haver hagut força 

pluges, no haurà hagut tants teixons, fagines, senglars... perquè ja tenen els torrents 

que porten aigua i no ha d’anar a buscar-la a altres llocs. 

E: Ens agradaria que ens senyalessis quins usos del sòl utilitzes a les teves terres.  

S: Trobo que és més fàcil deixar-vos el Pla tècnic de gestió forestal, perquè allà està 

delimitada la part forestal i de pastures. En aquest Pla està exclosa l’explotació agrícola 

però us puc dir que tot el que es conrea és farratge per a pastures perquè l’objectiu de 

la finca és l’ús ramader i forestal (tot i que ara, forestal no és). La finca va de la Font del 

Boix i on s’ajunta amb el Torrent de Matastacs, allà acaba. Aquesta té una finca unes 

180 Ha, i la del “Bisbat” (finques de Julenques i Matastacs) en té unes 200 “i pico” 

hectàrees.  

Per mi, una queixa és que hi ha finques que no estan cuidades, sobretot quan és 

l’església, perquè mai hi faran res! Jo faria que s’ho venguessin i que ho comprés algú 

que la treballes i cuidés, que en el fons és el que volem.  

Van aconseguir parar bé el foc a la carretera, van fer un tallafoc, per tal que no arribés 

a Montserrat un altre cop. En aquest territori marca molt la muntanya de Montserrat, 

és patrimoni i si es cremés seria una altra cosa!  

Personalment tenia el bosc assegurat, aleshores sí que vaig cobrar, però només és una 

vegada que cobres el diners, ja està després, no hi ha una “gestió” de bosc. Així que 

com a empresari d’aquí sí que penso que està bé assegurar-lo, amb el clima que tenim 

aquí i l’experiència de que és zona d’incendis. Així quan es crema només poses damunt 

la part sentimental, amb l’econòmica estàs tranquil.  

E: On s’havia planificat que hi hagués bosc, que hi ha ara? 

S: No hi ha res, està tot cremat. És forestal perquè, a part de la replantació dels 

Cocoons i la d’una empresa que ha comprat drets, s’està regenerant naturalment.  

La idea del pla tècnic: bàsicament ramader, allà on tenim agrícola es pot plantar i 

recollir i tu t’ho guardes, o bé pot tenir farratge on l’animal pasturi i mengi allà. Tota la 



part que no és pastures o agrícola és bosc regenerant-se. Tot i que ell ha fet TOT 

FARRATGE i és el ramader qui porta els conreus, també.  

A la part on feu el treball, només fa 3 anys que arriba aigua, just quan l’incendi i això 

potser un ramader no ho valora. Amb això ha intervingut molt l’administració i ha 

ajudat, perquè estan fent que funcioni bé, posen facilitats per aquesta “fixació” al 

camp una altra vegada.  

E: I la relació amb els propietaris, tens relació amb ells? 

S: Amb els veïns em veig poc per la distribució de la finca i perquè em passo els dies 

viatjant, però la relació que tinc és molt bona. Sobretot amb els que estan fent la D.O., 

entre ells el Jordi, el ramader.  

  



     Annex II.c. Propietari 2 (Cal Francès) 

E: Edat i professió? 

S: Tinc 55 anys i sóc bomber des dels 34. Abans de ser-ho, havia estat forestal. 

E: Referent a les teva finca, quines tasques realitzes? Tens algú que t’ajudi? 

S: Bueno ara mateix no tinc a ningú que m’ajudi. De fet, jo vaig una mica al revés, 

primer vaig comprar el terreny per arreglar-me la casa i després fer la finca, però ha 

anat al revés. Com que hi ha hagut la oportunitat arrel de l’incendi, de la plantació, 

hem aprofitat per fer tot això de la finca ara i no li puc dedicar el temps que voldria a la 

casa i per tant no hi puc viure. 

E: Quan vas comprar la casa? Abans de l’incendi? 

S: Jo la vaig comprar just en el punt de l’incendi. Ja estava en tràmits i, just quan es va 

cremar, vam seguir les converses i la vaig acabar de comprar. No sabia si agafar-la o no 

perquè la meva idea era una altre, era l’entorn, tenir una mica de cosa, però no 

dedicar-m’hi plenament, en tot cas portar-ho amb alguna altra gent, ja que no tinc la 

disponibilitat. 

E: L’incendi en si, el vares viure? 

S: És curiós perquè va venir al lloc on treballo, però tenia 15 dies de vacances i estava a 

Berlín, perquè tinc una filla petita allà. El vaig viure en diferit però en directe, perquè 

els companys al primer moment de sortir ja van començar a penjar fotos pel grup que 

tenim dels mateixos bombers, per enviar al Parc el que s’està veient i passant per 

prendre notes. A les primeres filmacions ja vaig veure que això venia cap aquí, perquè 

va començar just a l’altre banda però la direcció era clara, tal i com sortia el vent es 

veia que aquí aniríem malament. 

E: Va enganxar de ple a la teva finca no? 

S: Bueno, de fet és l’última que va enganxar, just quasi per la partió. Als dos camps que 

hi ha aquí sobre va passar però per la banda de dintre. Si hagués vingut la marinada, 

que l’incendi hagués sigut una hora més tard o dues, segurament no s’hagués cremat 

aquí, perquè hi va haver un moment que el vent va girar, quan entra la marinada, el 

vent va girar perquè la direcció que portava l’incendi era cap a Montserrat. Al matí, si 

no hi ha marinada el vent normalment va cap allà, si fa bon temps a partir de les dues 

comença a entrar marinada i comença a bufar d’aquella banda de sud i desvia. I per 

això va girar, va abirar cap a aquella banda, perquè ell venia d’allà, en aquesta direcció. 

Va girar just aquí i crec que es va colar per sota, perquè on està la Montse van defensar 

molt bé el voltant de les cases i en algun moment es va colar per sota i va pujar per 

aquí, perquè evidentment els pins i això estaven marcats tots de la banda per on va 



entrar. Va acabar de cremar tot això i va ser quan va girar el vent i ja va tirar per aquí 

davant. 

Si hagués girat abans, doncs, no hagués enganxat aquí, ni a la Montse potser. És una 

qüestió de poc temps, si hagués sigut una hora més tard, la marinada hagués bufat 

abans i fins i tot potser no hauria passat ni la carretera de Manresa i hagués quedat 

només a la banda de Castellfollit. Normalment els bombers utilitzem les vies per 

intentar parar el foc al primer moment, és un tallafoc natural. Si no hagués vingut amb 

tanta intensitat llavors potser ja no hagués saltat a l’altre banda. Això amb qüestió 

d’una hora quasi el foc ja el teníem aquí, vol dir que avança bastant ràpid. Jo penso 

que no va funcionar gaire bé tampoc el sistema d’emergències, perquè l’aviació va 

venir una mica massa tard, no sé si per l’endarreriment a vegades, si estaven en algun 

lloc. Nosaltres depenem molt de l’aviació almenys pel que és el front del foc, perquè 

ens ho baixi i llavors nosaltres poder tancar. Tot i estar a Òdena, va arribar molt tard. A 

la que va sortir l’incendi, nosaltres ja vam demanar que vingués l’aviació i que 

vinguessin molt recursos perquè allò anava de debò. Va trigar, no sé si és que en aquell 

moment no estaven a l’aeròdrom, que també pot ser que hi hagués algun altre foc, 

que vinguessin de lluny i llavors es va trigar més temps i per això els hi va passar el foc 

per sobre l’autovia. De fet, els companys van cremar un tros del camió, perquè els va 

enganxar entremig. El volien parar just en el front, si el paraven allà sabien que el 

pararien però és molt delicat posar-se al davant. En un incendi així tant gran de 

seguida passa, només les conveccions que fa, fa que estiguin llençant pinyes i flames 

cap a l’altre banda i potser tu aquí a la carretera encara no t’està fent res. 

E: Quan dius que l’aviació ha de baixar l’incendi, a què et refereixes? 

S: Em refereixo a que normalment el nostre sistema d’actuació, els bombers tanquen, 

amb vehicle o a peu, que normalment quan estàs emplaçat ja vas a peu, la línia pot 

progressar uns 7 o 8 quilòmetres per hora darrere del foc. Quan el foc va més ràpid i 

supera això, llavors a peu és molt difícil de poder-ho confinar. Llavors la part de davant 

de l’incendi, l’aviació és la que normalment tira aigua en aquesta zona perquè és la 

part on nosaltres directament no ens hi podem posar. Tu el pots anar tancant com una 

ferradura fins acabar encerclant del tot, que és quan nosaltres diem que el tenim en 

fase de control. No vol dir que s’escapi però en el moment en que hem tancat, vol dir 

que tot el perímetre hem apagat tots els voltants, es pot escapar per alguna banda 

encara, però el tens ja encerclat. Per poder-lo encerclar sempre aquesta part de 

davant, doncs l’aviació és primordial, els helicòpters i les avionetes aquestes que 

agafen aigua, et van baixant la part més intensa i tu vas tancant pels costats. És la 

forma normalment d’actuació dels incendis forestals, després ja depèn de molts 

factors orogràfics, perquè tens vents de diferents components, depèn de si la vessant 

sud escalfa més, si és a l’oest, les conveccions que fa. Hi ha un grup que es dedica 

només a analitzar això per saber el que farà i el comportament i donar instruccions a 

aquells que estem treballant. 



E: Imagino que abans de l’incendi tu vas poder visitar aquesta zona, ja l’havies 

visitat? 

S: Jo pràcticament vaig estar un any mirant la zona, parlant, intentant buscar el millor 

preu en principi. Era d’una família de Barcelona, que eren bastants i llavors a més a 

més era una mica difícil tot el tema de la gestió. Però sí, vaig estar això, des que la vaig 

veure al principi fins un any i mig ben bo. 

E: L’incendi per tu va significar un punt de partida, en algun aspecte de la teva finca? 

Vas pensar que podries aprofitar per fer aquesta actuació? 

S: Mal de muchos, consuelo de tontos. Dins la finca... a veure a mi m’agrada molt la 

natura i el pensament era com et deia abans, d’estar en un lloc en contacte amb la 

natura i no dedicar-me només al fet de conrear, tenir algunes coses i poder fer alguna 

cosa perquè estigui maca en general, però no per poder-hi viure, perquè jo estic vivint 

d’una altra cosa i llavors no tinc tot el temps necessari. Però sí com tenir-ho, i viure al 

bosc i en algun moment donat potser pots fer alguna mica de casa rural o fer alguna 

cosa d’aquest tipus però amb un pensament molt a llarg termini. En principi és viure 

aquí per la tranquil·litat i el foradet aquest que està molt a prop de la zona 

metropolitana però encara ens escapem, està ben comunicat i crec que per mi estava 

molt bé. No pensava en aquest cas dedicar-m’hi. Jo ja he vist molts incendis i se que al 

principi és molt dolorós i més dolorós per si tens una idea determinada i has de canviar 

tot això. Però sabem que el que ens perdem és la majoria d’arbres que no veurem mai 

tant grans com estaven en aquell moment. Això és el que fa més llàstima. Tot lo altre 

doncs sí que és una oportunitat, tot el que és els trossos que a vegades estaven 

perduts, que no es veuen tant bé i que després un cop veus que aquí havien conreat, 

allà també, doncs per poder-ho una miqueta particular, per poder fer alguna cosa. El 

que passa és que com que tot això va venir molt ràpid, com dèiem abans, lo del tema 

també dels projectes, a través del projecte Life i tot això, doncs em vaig anar 

enganxant. Em van dir si m’interessava, em vaig posar a dins de l’associació de 

propietaris i em van dir a veure si era interessant fer això, i com a experiment està bé. I 

aquí estem, col·laborant una miqueta, a veure que tal funciona.  

E: Et refereixes al Cocoon? 

S: Sí, sí, em refereixo a tot el tema del Cocoon; s’ha plantat alguna cosa més també 

després a través d’alguna altra empresa elèctrica i més, que també tenia un interès en 

poder plantar alguna cosa i hem fet alguna coseta més aquest hivern passat.  

E: L’administració, en el cas de l’incendi, us va ajudar? Us va compensar d’alguna 

manera? 

S: Se n’ha tret alguna subvenció per poder netejar el que s’havia cremat. El que passa 

és que també s’ha fet una mica tard i per això dic que s’encavallava una mica als 

vostres projectes i l’administració, que va lenta com sempre. Llavors vam netejar la 



majoria de trossos on es va plantar, ho vam netejar particularment. Hi ha gent que va 

contractar una empresa, jo ho vaig anar fent jo tots els trossos on s’havien de fer i lo 

altre després, el que ha quedat més així en turons que no era de conreu, doncs aquí ho 

va fer l’empresa quan hi va haver la subvenció. Ha fet potser un parell d’hectàrees o 

així que han netejat. Hi ha propietaris que pel que sigui han començat abans o no han 

fet lo del Cocoon i això, i han pogut anar fent i han rebut aquestes ajudes per netejar. 

A preu pràcticament de…  sense anar a treure res després per poder plantar, sinó 

només per pagar a l’empresa el cost que tindrà estipulat. 

E: De les teves terres, imagino que en treus algun benefici.. 

S: Benefici visual, panoràmic, decoratiu. 

E: No tens cap conreu que no sigui el Cocoon? 

S: No, ara mateix per exemple els dos camps que hi ha aquí sobre, que son els dos 

conreus que poden haver-hi, els hi deixo als de Sant Salvador perquè els facin ells, 

perquè puguin plantar una mica ecològic i això. El que m’agrada és un projecte 

ecològic per la zona que tots hem parlat i tant la Montse com el Miquel com tota 

aquesta banda de la pista central, la banda dreta pujant o esquerra baixant, com 

vulgueu, ens agradaria que fos així. Estem amb això i a mi m’és igual treure’n benefici o 

no. Per mi el benefici és això, si ells poden treure alguna cosa i jo puc ajudar-los amb el 

tema de les vaques, els pollastres i tot això a que tinguem una zona, doncs amb el 

temps es veurà si pot ser més o menys productiva. Els meus dos camps els poso a 

disposició, no hi ha benefici, perquè en principi, entre cometes les subvencions les 

rebran ells perquè hauran inscrit els dos camps i ja està, no hi ha res més. Una altre 

cosa és si un dia prospera una miqueta tot el tema dels Cocoons, tant els ametllers, 

com els cirerers, funciona o les tofoneres que hi han aquí baix, que això si que tenia el 

pensament de fer-ho al marge d’això. El tema de les tofoneres era un projecte que 

abans de que es cremés pensava que en aquesta zona d’aquí m’agradaria posar unes 

tofoneres, que potser no requereixen tanta feina, i és algo que també plantes alzines i 

és autòcton. I si treus algo bé i sinó també. El que és interessant és això, estar en una 

zona que almenys es pugui col·laborar i uns puguem viure. Més o menys els d’aquesta 

zona anem bastant en conjunt, en acord, ens estem arreglant un local social aquí dalt, 

que l’estem fent de foma altruista la gent. Anem allà al cap de setmana quatre horetes 

i anem fent, entre uns i altres ens anem ajudant i fins i tot amb la Montse per exemple 

hem comprat alguna eina junts, perquè per les finques petites això és un problema 

també. Tothom ha de tenir un tractor, un tal, doncs haurem de fer una mica de 

cooperativa entre cometes entre la gent que es vulgui dedicar o tingui la necessitat, 

perquè ara ja és la necessitat, com que està plantat arribarà un moment que hauràs de 

llaurar, regar… Tot va una mica “mica en mica” i en funció, perquè això és de secà i 

també és difícil que la cosa funcioni. Es necessita sempre una mica d’aportació fins i tot 



per les tofoneres als mesos d’estiu més durs, s’hauria de fer alguna cosa. Ara com que 

esteu experimentant això no toca, però arribarà un moment que sí.  

E: Si vols parlem una mica dels Cocoons. Com has dit et va semblar una oportunitat 

per la teva finca, el tema de la tòfona… 

S: Sí, el fet d’ordenar una mica i obligar-te després de l’incendi, ja que igualment 

s’havien de fer treballs de neteja de més i això, doncs és la oportunitat per a reprendre 

una mica els camins per arribar. Jo per exemple he arreglat alguns camins per arribar a 

baix, o per alguns trossos que hi ha. Llavors era interessant ja per plantar, ja que a dins 

de la desgràcia que se’ns ha cremat tot, doncs intentar salvar alguna cosa, que 

pràcticament no s’ha salvat res, algun cep però està mig així, la figuera i algun noguer 

que vaig podar. Era interessant doncs de provar el projecte, que tot i que per nosaltres 

suposa un cost econòmic, també. Per exemple, el fet de tancar totes les tofoneres o 

haver de posar tot el filat del voltant, haver de fer els camins per poder arribar per fer 

això concretament… Tot això suposa una despesa important, perquè sembla que no 

però són molts metres, és molt tros i després has de mantenir els camins per poder 

arribar als llocs. Tot això significa que has de posar més que no treure i clar, si mires un 

ametller, que ja m’explicaràs primer el rendiment que podràs treure, però de moment 

estaràs 5, 6 o 7 anys que no donarà res, això és molt a llarg termini. Està molt bé 

veure-ho créixer, però té el seu problema. 

E: Tenies algunes idees sobre el Cocoon quan et van presentar el projecte, que ara no 

es compleixen? 

S: Jo discrepo molt del funcionament del Cocoon, en llocs on hem de fer despeses. Si 

tot està tancat, no et ve cap animal i no passa res, està bé. Hi ha algunes coses que jo 

crec que per mi s’han de millorar, la tapa per exemple ha de tenir forats per que pugui 

entrar aigua, perquè sinó l’aigua de la pluja se’n va fora i no l’aprofites, perquè s’hauria 

d’omplir. Si que potser s’evaporaria més, però hauria primer que la tapa faci una mica 

més avall, perquè jo li vaig fer forats expressament a tots els Cocoons perquè molts 

cops després d’haver plogut dies, estaven buits. Fa ràbia perquè dius, a veure si resulta 

que té les arrels molt petites encara i tot el que li arribi serà per fora, vull dir per dins 

està tapant uns 50cm pràcticament o no sé quan fa ara ben bé. Està tapant tot un 

espai que com a olla està bé però ha de poder dirigir l’aigua allà. 

E: Tu faries com una espècie de con? 

S: Ha de ser una mica d’embut perquè ompli el Cocoon. Diguéssim que aquesta part ha 

de tenir mitja canya, no tan pla perquè de seguida allò només que amb el sòl o el que 

sigui faci una mica així ja se’n va tot. A més no tenia cap forat d’entrada, sembla que 

en els Cocoons tot això hauria d’anar cap al mig, però ben bé no va cap al mig, fa una 

mica així i llavors queda cap a les bandes, per tant això és millorable 100%. Això per 

una banda, per l’altre el problema és aquesta de la despesa que porta en conjunt, que 



després no sé si et surt més a compte si tu per exemple tens un dipòsit central i hi 

fiques un gota a gota només en aquell punt, perquè el problema que jo he tingut ha 

estat que l’any passat sobretot quan hi ha haver-hi tanta assecada, els senglars que hi 

havia per aquí, hi havia algun aquí que ja es dedicava a fer xupitos de Cocoon, perquè 

me’ls va destrossar tots. Els va trinxar, es va veure l’aigua, i com que la riera venia seca, 

vinga el tio a fer xupitos. Després corre a arreglar-ho tot. A la que fa una trepitjada 

destrossa el Cocoon i ja no serveix per a res. Si haguéssim tingut més temps, sobretot 

el projecte, que aquestes coses sempre és el que passa, s’ha de identificar aquestes 

coses i d’entrada ja tancar-ho tot o posar un filat elèctric, que no sempre és garantia 

perquè te’l trenquen, les motos elèctriques quan venen també te’l trenquen. Hi ha un 

manteniment, perquè Déu n’hi do, aquest any que ha crescut tant l’herba, he fet 

quatre cops igual a sota perquè sinó no et funciona, descarrega tot allà i passa un 

senglar que t’entra. Vull dir que hi ha molta feina amb el tema. 

E: Per tant milloraries aquests aspectes... 

S: Jo milloraria aquest aspecte i posaria en dubte fins a quin punt és efectiu si no és en 

una situació ideal. Si és una situació ideal, en què la finca ja està tancada i tot allò, 

doncs bé. Fent aquestes millores de recaptació de l’aigua jo crec que està bé. Però no 

se la despesa al final, si jo ho hagués de pagar i pensés entre això, el Cocoon i posar un 

gota a gota al moment amb uns dipòsits ni que els hagués d’omplir amb alguna altre 

cosa, perquè el Cocoon al final també s’havia d’omplir, ho faria amb allò i possiblement 

tindria ja una instal·lació de reg que ja podria obrir i ja estaria funcionant, perquè ara 

no tinc res, els Cocoons destrossats i en el moment que hi hagi una assecada molt gran 

no hi ha res muntat tampoc. Haig de venir jo, llavors si jo valorés tot això en el moment 

en que ho hagués de posar, si no hagués hagut una subvenció en aquest cas pel pla 

experimental, doncs segurament no ho hagués fet així. Perquè vol dir comprar els 

Cocoons, que et duraran un any, i que és una qüestió molt… et durarà un any amb sort 

i és el que et dic, hi ha una acumulació d’aigua allà que crida totes les bèsties. 

E: Això és una cosa interessant, ens interessa… 

S: Primer és tancar això. En qualsevol lloc on s’hagi d’experimentar, primer tancar. Per 

això dic jo que el cost de tot això s’ha de veure, perquè entre tancar, si ho fas amb filat 

elèctric no és garantia, i si ho tanques amb filferro són molts cèntims. Llavors dius, si jo 

tinc un sistema de reg, no ho tinc tancat, però només dono aigua just en el moment i 

els bitxos si no hi ha aigua allà ja no hi van, però si hi ha aigua acumulada van a beure.  

E: Quan dius bitxos et refereixes a senglars? 

S: Em refereixo als senglars, no sé si altres perquè és els que detectes més que entren. 

Desprès si que hi ha els cabirols, que n’estem tenint per aquí, però aquests m’estan 

fent més mal en els cirerers i aquests llocs. A fora per exemple, vaig plantar alguna 

figuera en el lloc on no hi ha el pastor elèctric i se les han menjat totes, les han marcat 



i s’han menjat la pell. La majoria han mort i alguna està mig així. Aquí suposo que quan 

siguin una mica més grans també ho faran. Amb els cirerers no sé per què els agrada, 

hi ha alguna cosa. Ja ho havien fet abans als cirerers salvatges que m’estaven creixent 

aquí, ja ho havien estat fent abans de plantar. Clar, la protecció de tot això és difícil, té 

un cost. 

E: El Cocoon en sí, a part de veure que ajuda a créixer la planta teòricament, has vist 

algun efecte cap al terreny, a part de la fauna? Erosió? 

S: No, en principi no. No, perquè és el cercle al final, l’olla que li podies fer també en un 

arbre quan el vas a plantar, vol dir que no. Li veig només que potser li costa a la planta 

acabar de baixar perquè té menys terra en aquest cas, té molt espai de dalt a baix. 

Possiblement també eixamplaria una mica més el vol i potser el faria una mica més 

baix, perquè la planta comenci a arrelar a terra abans, perquè li costa bastant i si 

aquell any a baix el terreny ja no és massa bo, no baixarà. Vull dir que és molt puntual, 

el que t’interessa d’una planta és que s’escampi també, que vagi obrint les arrels 

perquè tingui quanta més superfície, suposo. No hi entenc gaire, això ho faig amb la 

imaginació. Si el Cocoon fos més baix, el con més amable, si hi cabés més terra hi 

podria ampliar millor. Si el con no fos tan vertical sinó més piramidal. 

E: Abans d’acabar, demanar-te la relació amb els altres propietaris, n’has tingut 

molta? 

S: En general n’hem tingut, perquè com et deia abans estem fent també el local social i 

com que a tots ens va enganxar el mateix incendi i hi ha hagut el projecte, en general 

ens hem hagut d’articular tots per qüestions de dates, de venir a un lloc, de venir a un 

altre i tenim bona relació. En general amb els que d’alguna manera hem fet més les 

plantacions tenim més relació. Potser hi ha menys relació amb el que es dedica a 

alguna altre cosa, com és el turisme. Hi han alguns altres propietaris que viuen però no 

estan fent, però en general si. Hi ha un Whatsapp que és de les masies i si passa algo, 

funciona bastant bé; un diu hem vist això aquí, l’altre que s’ha fotut daltabaix amb el 

cotxe...La relació normalment és bona. 

E: D’acord, doncs moltes gràcies, fins aquí. 

S: De res, a vosaltres. 

 

 

  



     Annex II.d. Propietària 3 (Can Ollé Antic) 

ENTREVISTADOR- Nom complet? 

A- XXX; Vinc d’allà, on el meu avi tenia una masia que es deia Can Ollé, la qual es va 

vendre al propietari actual fa anys, la part de darrere de bosc se la va quedar una altra 

propietària i el davant de la finca se’l va quedar la meva família. És a dir, entre la masia 

i la finca, som tres propietaris. 

E- Per tant tu ets propietària de Can Ollé Antic? 

A- Sí, és així. Vam posar Antic perquè Can Ollé és la masia.  

E- Edat? 

A-  56 anys. 

E- Professió? 

A- Sóc economista, visc i treballo a Barcelona portant la responsabilitat social d’una 

empresa de dermo-cosmètica. Però allà, vaig els caps de setmana d’estiu perquè faig 

un tema d’hortet ecològic, tractant una fica de gairebé 100 hectàrees. Fa 7 anys que 

estic amb aquest tema de tractar de recuperar la zona, vaig portar una excavadora 

perquè tota la “malesa” m’havia tapat una caseta d’eines que hi havia a Can Ollé Antic, 

però que és una paret de la bassa, per tant allà hi ha moltíssima humitat durant 

l’hivern.  Vaig condicionar aquella caseta, vaig tornar a posar el sistema de reg per 

tornar a posar allò en marxa. Llavors el que faig allà és hort d’estiu perquè és quan es 

pot estar a fora tot el dia. Faig tomàquet ecològic que em surt molt bo, comprant el 

planter ecològic i tot, i regat amb aigua de bassa. És bo perquè allò ha sigut hort 

sempre, i també abonat amb fem de cavall i ovella també ecològic, sense cap producte 

químic. Només utilitzo altres plantes per tal que no vinguin plagues, i no n’he tingut 

mai.  Per sort aquest any la climatologia ha estat molt adient, no calia que regués cada 

setmana durant tres hores perquè ja plovia suficient. Aquest any he fet 400 kg de 

tomàquets, dels quals he venut 250 Kg a dos restaurants i una botiga de proximitat, i la 

resta ha estat per regalar a familiars i amics.  

Per tant, no m’hi dedico, a la terra, perquè treballo aquí Barcelona però els caps de 

setmana durant mig any estic allà. També sóc dels ADF, de l’associació de veïns... 

E- I tens ajuda durant l’estiu? 

A- M’ajuden a muntar i desmuntar, perquè posar els “goteros” i totes les canyes de les 

tomaqueres porta molta feina. A l’hivern ho trec tot i ve el noi que llaura per oxigenar 

la terra i l’any que ve poder tornar a començar de nou. També m’ajuda a desbrossar 

perquè no tinc força, i perquè no tinc maquinària. Així que no m’importa haver de 

pagar jornals d’allà, que també és una manera de que col·laborin.  



E- Abans de l’incendi aquesta activitat també la feies? 

A- Sí, perquè allà hi vaig anar el 2012 o 2013 i ja ho estava fent.  

E- Per tant, no va canviar per a tu el fet que hi hagués l’incendi? Va haver-hi algun 

canvi? 

A- No, no... en concret no, perquè l’hort no es crema al ser tan humit. Fins i tot vaig fer 

unes etiquetes on es veia el fons tot negre i hi posava: “Tomàquets supervivents a 

l’incendi”.  

E- Si ens vols explicar una mica la teva experiència sobre l’incendi? 

A- Sí perquè justament hi era! Era cap de setmana i estava arreglant les tomaqueres. 

Estava podant i quan vaig aixecar la vista vaig veure una columna grossa, i dius ja està, 

és un incendi. El veus, però no saps on és. Llavors vaig agafar la furgoneta C-15 i vaig 

agafar la pista forestal fins a la rotonda de Maians. Allà hi havia tot de gent, tots mirant 

el foc que ja es veia. I pensàvem... pobra gent. Quan de cop algú ens va dir que el foc 

havia travessat la carretera i venia cap aquí, aleshores vam anar reculant reculant, 

però no pensava que arribaria fins a casa meva. Vam parar a casa l’Oscar Calafell, a 

l’esplanada i estàvem veient-lo fins que va venir un dels agents forestals. I jo vaig veure 

una cosa que feien, i després m’ho van confirmar, i era que ells conduïen el foc. Van 

cremant les zones cap on volen que vagi el foc, el van ajudant a moure’s. Llavors el van 

dirigir cap a les nostres terres per tal que no pugés cap amunt, cap a Montserrat. 

Perquè Montserrat és prioritari... nosaltres estàvem una mica dolguts perquè les 

nostres terres havien estat un tallafocs magnífic per Montserrat. Fins que van venir els 

que conduïen el foc i ens van dir que marxéssim cap a la Guardia. I allà amb els 

prismàtics veiem com arribava el foc, tot i que costava perquè eren diferents turonets. 

Fins que a les 17h van dir que tots marxéssim d’allà, perquè va haver un problema 

logístic que mai se sabrà perquè els avions no van sortir fins a la tarda tard. Però clar, 

la tristor i la frustració és important, i a més jo he viscut dos incendis, aquest i el del 86. 

Però la diferència és que al 86 no hi havia les ADFs i no hi havia cap tipus de suport per 

als propietaris forestals, i tots els recursos van anar a Montserrat. A les nostres terres 

no van ni venir, ningú! Tot va anar a Montserrat, i aquí “somos más”...! Els recorregut 

dels dos incendis va ser més o menys iguals, des de Òdena també. Pel que em van 

explicar, va ser un incendi de Convecció en el qual conflueixen diferents corrents d’aire 

a determinades valls i llavors es creen unes condicions que fan molt difícil aturar el foc. 

Així doncs, és sabut que és difícil per la zona.  

Per tant, els avions van venir molt tard i el foc el van aconseguir parar a la Morera i 

gent de l’ADF eh! Bombers voluntaris, gent molt arriscada que van fer aquest tallafoc, 

on un bomber va fer el Bosc de les Creus.  

E- El fet d’haver viscut l’incendi del 86 i viure en una zona tan seca, ja t’esperes que 

hi hagi pròxims incendis? 



A- Sí, sí.. la veritat és que aquell estiu portàvem 3 mesos que no queia una sola gota, hi 

havia una sequera, una pols pels camins... Jo ja tenia la cadena de l’entrada de casa 

baixada, per si passava algo i havia de pujar ràpidament fins a la bassa. I també vaig 

tallar el pi que hi havia al costat de la bassa perquè s’hi pogués accedir amb facilitat. 

Malauradament teníem molta por.  

A part de la climatologia, era molt important l’estat del bosc. Després de l’incendi del 

86 van rebrotar els pins i en aquell moment no hi havia subvencions, com hi ha ara, per 

fer aclarides, ni ADFs, ni cap tipus de programa de gestió forestal. Així doncs, el bosc va 

créixer com va voler, jo mateixa no podria ni entrar ni caminar  per allà. Eren arbres 

molt prims, petitons, que han crescut malament i no tenen força. Així doncs, es va 

crear un bosc molt perillós en quant a risc d’incendi. Bosc de mala qualitat i molt 

atapeït. Aleshores el que havia fet la diputació des del 2004/2005 i el programa Life, 

eren aclarides al bosc per tal de preveure els incendis. I ens van passar un estudi 

després del 2015 on deia que el foc havia estat molt més fàcil de parar allà on hi havia 

hagut aclarides, i em quadra perquè allà a la Morera on van aturar el foc havien fet 

justament una aclarida de bosc. 

E- I l’Administració va fer alguna actuació posterior? 

A- Ens ha costat 2-3 anys però aquest any per fi hem aconseguit netejar el bosc. Molt 

necessari tallar i trossejar, perquè fins que no ho han fet m’he passat el temps 

arrossegant-los i traient-los del camí perquè molestaven. Per tant l’ajuda econòmica va 

destinada al 100% a una empresa de treballs forestals que ens la va proporcionar la 

Diputació perquè ningú volia la fusta dels arbres que s’havien cremat, era de molt mala 

qualitat. Però no tot va ser senzill perquè hi havia condicions tècniques de la subvenció 

i si hi havia zones a netejar amb més de 40º no els hi sortia a compte el preu per 

hectàrea que els hi havien posat. Així doncs vam haver de refer el pla amb l’enginyer 

forestal que s’acorés al límit de 30.000 euros de la subvenció. Però ha estat una bona 

cosa, perquè aquest any amb la bona climatologia tot ha verdejat molt i entre la gent 

que s’emporta llenya i això, tot i que no hi hagi arbres ja no sembla un bosc cremat i té 

un altre aspecte. Així la gent que té un hort o ha de passar ja no molesta, per tan 

aquesta subvenció ha estat molt apropiada.  

E- I l’incendi va servir per a millorar algun aspecte de la teva finca? 

A- Tot es veu diferent, la veritat. Jo tenia mig bosc on havien fet aclarides i fa llàstima 

que s’hagi cremat perquè estaven els pins forts i ben seleccionats perquè hagués estat 

un bosc bonic, però la part que no estava aclarida era dens, impenetrable i d’una 

qualitat horrorosa, per tant  ara sortirà alguna cosa millor segur. A més, gràcies al 

programa Life estic col·laborant amb dos ramaders, el Jaume a casa la Montse i el Jordi 

Correro que està a Cal Sant Miquel, i jo quedo enmig, i hem fet un acord de cessió de 

terres de pastura i de conreu per ells. Amb això ja no tindrem bosc allà, aspirem a tenir 

una zona més tranquil·la i sense bosc perquè no tenia futur. Així doncs, amb l’incendi 



he guanyat terrenys per la pastura, primer perquè dóna feina als veïns de la zona i 

perquè tenen un bon pla de fer-ho tot ecològic. Tot i que encara tinc un tros de la finca 

amb un noi que conrea l‘ordi de manera tradicional, sense ser ecològic (amb una mica 

d’herbicides, però sense grans coses).  

E- Ara podem parlar una mica del Cocoon. 

A- Sí, ha anat regular, suposo que ja ho sabeu. (Ara ens ensenya un mapa del Life on 

està la seva finca delimitada i on està dibuixat on hi ha bosc, a on es pasturarà amb el 

Jaumet i el Jordi, i on hi ha petites feixes per al conreu que en un futur serà TOT 

ecològic (trepadilla, ordi... coses que després serveixin per fer bales pel bestiar). El 

color blanc: Conreus, color blau: Forestal i el color verd: Pastures).  Ben bé els hi 

queden 600 Ha per a pasturar entre Sant Miquel (200), Matastacs i Julenques (100), La 

Montse (100): 400; i aquí n’hi ha 100... 

Ara han contactat amb mi una associació de Tarragona perquè tenen Pi blanc, Pi 

pinyoner i Alzina per a fer proves de reforestació. I també l’any passat va venir una 

empresa d’energia renovable que es diu Respira Energia que té com a compromís 

ambiental fer alguna acció de reforestació, i els vam deixar que posessin arbres fruiters 

(50 arbres: cirerers, figueres i noguers). Amb el projecte GreenLink vam posar alzines 

tofoneres i algunes oliveres, el problema és que a nosaltres ens va tocar la fase de 

primavera per plantar que és més dura, i això se li va sumar que l’any passat va ser 

molt sec i gairebé no va ploure van començar a estar malament i al final l’ajuntament 

del Bruc va donar-nos una cuba d’aigua i vam anar l’Oscar Calafell i jo a passar-li una 

mica la manguera.  

Crec que el sistema de la metxa aquesta que té el Cocoon no ha acabat de funcionar, 

això m’han dit alguns. I a més, els planters d’olivera vera que ens els va proporcionar el 

Bruc, era un planter que no era prou bo. Penso que han estat massa optimistes en el 

funcionament del sistema, perquè si contes que aquí tenim estius secs i no ha 

funcionat... 

E- Proposes alguna millora per al sistema? 

A- Un noi que em va ajudar em va dir que el que ell faria seria posar una ampolla 

d’aigua de 1.5 L de plàstic, la poses cap avall plena d’aigua i li fas un forat molt petit al 

tap, per a que vagi repartint la humitat i que faci com de “gotero”. Així que el sistema 

el milloraria fent alguna cosa similar tipus conta-gotes, i anar reposant l’aigua de tant 

en tant. Una altra idea és la que vam tenir amb la Montse de fer un sistema de tubs de 

plàstic (escombres) per atrapar la boira i que proporcionés sempre humitat, a part de 

protegir el planter també.  

E- Quin va ser el motiu d’elecció de les espècies que plantar als Cocoons? 



A-  De fet vaig escollir-ne quatre: olivera vera (100), esqueixos de figuera que tenia per 

aquí, algun noguer (50) i alzines tofonera. Però ho vaig fer perquè els veïns també ho 

escollien, no en sabia gaire més, tampoc. Com a màxim per a provar en un futur 

l’alzina tofonera i el rendiment econòmic.  

E- Saps si el Cocoon ha afectat d’alguna manera les característiques de la teva fina? 

A- Bé, la Montse em va dir que venien molt les vespes. Però vaja...els senglars 

molesten igual, ni més ni menys.  

E- Quan et van plantejar el projecte et va fer il·lusió? 

A- Sí, sí, em va semblar molt interessant la veritat.  

E- I penses el mateix ara? 

A- Bé, penso que és interessant però l’han de millorar tècnicament, no el menyspreo 

per a res. Penso que és un tema molt bo i que en zones d’aquestes, com nosaltres que 

no volem boscos sinó algun tipus de cosa més sostenible, ens va molt bé tenir per 

exemple unes quantes oliveres allà.  

E- Què tal la relació amb els demés propietaris? L’incendi va repercutir d’alguna 

manera en la relació? 

A- Sí... bé... hi ha molta cosa per fer encara... Però arran de l’incendi em vaig fer del 

ADF del Bruc per exemple, però hi havia projectes com triturar alguns pins que no 

s’han pogut fer per una mica de falta de sincronia. No és fàcil fer projectes amb molta 

gent perquè cadascú té els seus plans. Però el projecte dels arbres fruiters (Respira 

Energia) i el vostre projecte (GreenLink) ens han anat molt bé per aglutinar els 

propietaris, trobo que és molt positiu. Perquè quan estàs sol a la muntanya és 

necessària la col·laboració entre veïns i aquest tipus d’estudis i projectes són per la 

zona, no mires per una persona en concret sinó per afavorir el territori, i això és el que 

tenim tots clar.  

 

 

    

  



  Annex II.e. Propietària 4 (Can Serra i Sant Simeó) 

E: edat? 

M: 62 anys 

E: 62, molt bé. Professió? 

M: Bueno, ara mateix estic aquí com a productora ecològica d’hortalisses. 

E: Molt bé, perfecte. I ara, ja… Sobre la teva finca, quines tasques hi realitzes? Totes 

les tasques. 

M: Aquí a casa ho faig tot. Quan hi ha pics de feina, per exemple, d’això no en sé gaire, 

jo, d’esporgar oliveres i fer-li podes… Perquè quan vaig arribar jo aquí estava tot per 

esporgar feia molts anys, i se li va fent cada any una poda de rejoveniment que en 

diuen, energètica, perquè vagin agafant la forma i tota la pesca. Però jo això no ho sé 

fer i em venen a ajudar. Però el demés, tant llaurar, com adobar, com rentar, com tot, 

ho faig jo. 

E: Això ho fas tot tu, no tens ajuda? 

M: Mmm... No. El que passa és que ara m’hi estic posant més en serio, fins ara he estat 

produint, però poc. Però ara ja m’he fet un pla de rotació anual, i ara ja vaig a comprar 

el planter, el planter no me’l faig jo... Bé, les tomateres, les faves i això, sí. Però fer el 

de les albergínies i això és complicat. 

E: Clar. 

M: I de les pastanagues també és complicat, i d’això compro el planter ecològic. 

E: Si vols, parlem de l’incendi.  

M: Sí, sí. 

E: Com el vas viure? 

M: Home, doncs mira, jo el vaig viure aquí a casa, perquè la veritat és que el foc va 

rodejar-ho tot, aquí. Va venir molt de suport de bombers, de... 

E: Sí, sí, ja hem vist la foto (té una foto sobre un moble on apareix ella amb una 

mànega i el foc cremant darrere). 

M: Aquesta foto és aquí, eh! A 15 metres de casa. 

E: Déu n’hi do! Era molt alta la columna de foc, no? 

M: No us ho podeu ni imaginar. Mira, se’m posa la pell de gallina. I aquell dia també 

tenia la pell de gallina; i era una temperatura atroç, de 50 o 60 graus. I el soroll que fa 

el foc, això és indescriptible. 



E: Ostres. 

M: I Bueno, doncs el vaig viure aquí a casa, que tenia a ma germana. Que també, ve 

poc i sempre que ve, pilla...Total, que van venir aquí. Hi havia bombers, hi havia ADF... 

Hi havia dues dotacions de bombers, si no recordo malament. També hi havia 1 o dues 

dotacions d’ADF. I després hi havia Pick up de totes les menes, de la muntanya de 

Montserrat, de no sé qui, de no sé cuántos...Total, que hi havia, entre aquí a casa i la 

casa del meu veí, com a mínim 60 persones, i ens vam quedar rodejats completament 

pel foc, sense ni una gota d’aigua. 

E: Ostres. 

M: Sí, sí, sí... Això va anar així. I va ser espantós. Llavors, és clar, jo com que ja tinc 

molta experiència a la vida, tinc un germà que ha sigut cap de bombers a Barcelona i 

sempre hem tingut xerrades amb ell de... Perquè ell també té una masia, “I si un dia ve 

el foc tanca la casa, posa draps mullats o mantes a totes les finestres... I tu tanca’t a 

dins, ja passarà”. I jo, seguint les seves ensenyances, vaig agafar i vaig dir-li a la meva 

germana “Rosa, coje todas las mantas, encierra a los perros uno en cada habitación, 

llena todo de cubos de agua, todo lo que puedas, todo, todo, todo alrededor. Mójalo 

todo.”. Mantes, coixins, tot mullat! Vam blindar tota la casa. I llavors també vaig 

recordar que tenia bidons d’aquests de 1000 litres d’aigua, que en tenia algun de ple, 

tot de mangueres per tot arreu, que feia anar per intentar apagar al foc, sense pressió 

ni res... I tots aquells, horroritzats, em deien “Vine, vine!”. Total que això es va 

convertir en una espècie de refugi pels bombers, pobres, i pels voluntaris, que van 

agafar cops de calor i estaven tots per aquí terra. 

E: Ostres, i va arribar molt a prop de la casa, o què? 

M: Per la banda aquella d’allà (senyala) va arribar a uns 15 o 20 metres de casa, ja us 

ho ensenyaré. Encara hi ha una alzina que ja se li veu que està torrada. I bueno, i això 

va ser el dia de l’incendi, que va ser espantós, de veritat, perquè els mitjans aeris sí que 

van venir, i van actuar molt eficaçment, però van venir tard. Van venir tard i això, clar... 

Molt personal humà, però a ultima hora, ja us ho dic, vam quedar aquí...jo dic 60, però 

igual érem més, eh? Cada dotació de bombers porta 6 o 8 persones. I hi havia, no sé... 

Potser hi havia 4 dotacions, és que no me’n recordo. Però una quantitat de Pick up i 

cotxes aparcats... Que jo els deia “Deixeu les claus posades, els cotxes oberts, enfocats 

per sortir!”. Clar, totes les ensenyances que tinc... A mi em van salvar a vida. Vam anar 

a apagar, amb un de l’ADF del grup, amb una pick up que porta una bomba amb un 

dipòsit de 400 litres d’aigua... i vam anar a un fondo, allà a un camp, que després, clar, 

hi havia la carena, l’altra carena... era com una olla, no? I el foc que venia d’Òdena va 

encendre tota la carena, sortien totes les flamarades pel darrere, es va començar a 

cremar tot, es van ajuntar totes les flamarades. I nosaltres, que anàvem amb una pick 

up de l’ADF, amb el rotllo aquest dels 400 litres d’aigua... Aquell home, no sé, pobret... 

Crec que tenia tantes ganes d’apagar el foc que volia quedar-se, però jo li deia “Anem, 



anem!!”. I al final vaig tancar la bomba i vaig tancar-ho tot i ens en vam anar, i vam 

arribar a dalt amb una roda menys. 

E: Ostres! 

M: Sí, sí... Coses d’aquestes que dius, bueno et salven la vida les ensenyances que has 

tingut. Perquè jo d’experiència amb això no n’havia tingut, gràcies a Déu, mai. 

E: Clar, clar. Depèn del propietari amb qui hem parlat, ho ha viscut més intensament 

o menys, però a tu et va enganxar... 

M: Clar, jo em vaig quedar. Hi va haver gent que va fotre el camp. 

E: Ja. 

M: I jo em vaig quedar, i la meva germana, que al principi van venir els bombers a dir-li 

que l’havien d’evacuar... Es va evacuar a molta gent, eh? Sí, sí. I el rotllo estava amb 

que primer van venir a dir-li que l’havien d’evacuar, i després van venir a dir-li que 

s’havia de confinar! I ja després van venir ells i ella els va rescatar a tots! 

E: Clar, perquè no ho sabien ni ells, no? 

M: No, no... Això va agafar una magnitud...! Pensa que, en aquella foto, allò són les 4 

de la tarda, amb un Sol espatarrant i sense ni un núvol, eh? Es va ajuntar tot: la 

sequera, que portava 100 dies sense ploure, és a dir, sequera extrema; el component 

de vent que hi havia aquell dia, i tota la santa massa forestal que hi havia, per tot 

arreu... I allò va ser...increïble. Al final quedava un ull de cel, de tot això quedava un ull, 

un ojito.  

E: Tot lo demés era fum, no? 

M: Sí. El que passa és que jo, per les meves vides que he tingut, jo estic molt entrenada 

per aguantar la calor i per aguantar-ho tot. Perquè, t’ho dic de veritat, per lo menos 

estàvem a 50 o 60 graus, eh? 

E: Perquè, és algo que t’esperes? El fet de viure aquí, en una zona forestal... 

M: Jo no m’ho esperava. Jo us juro que no m’ho esperava. Perquè el rotllo està que, 

primerament, jo era de la junta de l’ADF. Segon, que jo tenia aquí a casa meva un 

camió de l’ADF que el manteniment li feia jo... Jo no m’ho pensava. Després, també 

allà a Sant Simeó hi ha una bassa de 250.000 litres d’aigua d’aquestes que fan per 

l’ADF, i aquesta bassa està allà a casa meva també, allò és casa meva. Els vaig cedir el 

terreny. I aquella bassa precisament va guanyar un premi de la diputació, amb dotació 

econòmica. Un premi que em sembla que es diu Muntaner, no recordo l’any... potser 

al 2013 o 2014. Vull dir que jo no m’ho pensava, us juro que no m’ho pensava.  

E: I l’administració, va actuar bé? 

M: Quina administració? 



E: Vull dir, els bombers i això, sí. Però després de l’incendi hi va haver ajudes 

econòmiques? 

M: Bueno, sí que hi ha hagut ajudes econòmiques. El programa Life ens ha beneficiat 

moltíssim. Jo amb la història aquesta del programa Life he vist com s’han creat llocs de 

treball, aquí. I ara amb això de la plantació del Cocoon... Ara perquè són petitets els 

arbres, però d’aquí a 5 o 6 anys s’hauran d’esporgar, collir, ensulfatar, llaurar... Tot 

això són llocs de treball, també. I a més a més, els llocs de treball que s’estan creant 

ara aquí, en aquesta zona, que se n’han creat: 2 allà a Sant Simeó que porten un ramat 

de cabres, que fan mató i, bueno, això ha sigut també el programa Life. Després n’hi ha 

dos que són allà a Cal Santmiquel, que aquests tenen les vaques i els pollastres 

ecològics aquells tan bons. I ara estic jo, que no soy una joven incorporación, però 

mira, soy un parto aprovechado, i mira... Ara, el meu pla és pencar molt, i com que jo 

no puc pencar molt, ara agafaré gent. Ni que sigui només per viure, alguna persona 

que li interessi el món de l’agricultura. 

E: Sí, contractar-la perquè t’ajudi. 

M: Sí, de cara a l’any que ve, potser a la primavera de l’any que ve ja ho tinc. 

E: Molt bé. 

M: Arreglaré una zona, perquè també hi ha feina, allà a Sant Simeó. 

E: I l’incendi en sí, va suposar un punt de partida per algun projecte que tenies tu en 

ment? 

M: Projecte no, jo no tenia cap projecte... 

E: O que pensessis, en aquell moment “Ara podré fer això, gràcies a l’incendi.” 

M: No, jo tenia la meva vida muntada completament diferent, era taxista a Barcelona. 

Jo vivia aquí perquè això és la casa dels meus avantpassats i tot el rotllo, i bueno ho 

anava mantenint, com podia. Contractava gent a hores... Però no produïa, mantenia 

perquè no es tronés abandonat ni res, només el manteniment imprescindible. I 

aleshores va passar això de l’incendi i aquí em va canviar a mi el rotllo completament. 

Vaig dir “De taxista? Jo així, no”. Em vaig traslladar definitivament aquí i em vaig 

muntar una bassa de l’ADF aquí a casa, del terror que vaig arribar a passar de quedar-

me sense aigua. 

E: O sigui, vas fer aquest canvi de vida després de l’incendi, no? 

M: Sí, l’incendi va ser al juliol del 2015 i al desembre ja m’havia venut la llicència.  

E: Així doncs, l’incendi va suposar una oportunitat per a tu, en certa manera. Un 

canvi. 



M: Sí, algo havia fet però no com ara, ni amb els propòsits que tinc ara, ni amb les 

informacions que tinc... jo ara no surto d’aquí. 

E: I els beneficis que en treus... 

M: No, no... De moment només faig que gastar pasta, per un tubo: amb 

infraestructures, ara em concediran l’aigua agrícola... Ho he vallat tot, he fet totes les 

rases, les feixes aquelles que heu vist... Tot això no existia, abans. 

E: Clar, ara està com en procés i estàs gastant més del que treus. 

M: Sí, ara gasto. Tota la llicència del taxi ja m’he l’he polida aquí.  

E: Vale. 

M: Clar, la bassa només ja val 20.000€. Aquest any sí que ha sigut extraordinari de 

pluges i de tot el rotllo, no? Però portàvem 3 anys de rigorosa sequera, quan va passar 

l’incendi, diguin el que diguin. Ni boira ni hòsties. Ah, a més a més una altra història: jo 

porto vivint aquí des del 2009. Abans el vent cada tarda bufava de marinada, i era un 

vent fresquet i humit. Ara tots els vents venien de ponent, més secs que l’hòstia i, ja 

veus... 

E: Clar, això va afavorir... 

M: Sí, sí. 

E: Molt bé. Bé, si vols parlem una mica dels Cocoons. 

M: Parlem, clar que sí. 

E: Et va semblar una oportunitat per a la teva finca, tot lo del projecte Life, amb els 

Cocoons? 

M: Sí, la veritat és que sí. A més a més de que vaig veure un projecte, una oportunitat 

de futur, que vinguin i et plantin coses que tu veus, si tens visió de futur, que seran 

llocs de treball, que serà rendible... Si això és veritat que acaba sent el parc rural de la 

muntanya de Montserrat, que ho estan fent entre 17 municipis, serà una marca 

fabulosa. Qui tingui gènere el podrà vendre i podrà viure... 

E: Lo de la denominació d’origen, no? 

M: Clar, home, és que s’ha de tenir una mica de visió de futur. Jo sé que ara està tot a 

les basseroles, però per favor, una mica d’optimisme! A més, deixeu-vos de punyetes. 

Jo, quan es va cremar tot, us ho juro que vaig estar 4 dies que no vaig poder dormir ni 

una gota. Me n’anava a patrullar per tot arreu, amb garrafes d’aigua al cotxe. Va 

passar de tot, és igual. Em va agafar un estat de mal humor que només ho sé jo. I 

molta angoixa, i plorar, i tot el que vulgueu. I tot va ser un procés, perquè clar, recent 

cremat tot...Un dia, caminant, d’aquests que me n’anava a voltar a veure si veia alguna 

soca fumejant o algun rotllo, de cop i volta vaig veure unes formigues que portaven 



unes llavors a la boca i se n’anaven a enterrar-les por ahí, i vaig començar a mirar. No a 

veure, sinó a mirar. I això em va canviar el rotllo, perquè vaig veure que la terra no té 

depressió. Jo sí, però ella no. La vida es mou, i es busca la vida, perquè la muerte viene 

sola y tienes que buscar, eh? I llavors vaig començar a mirar i a mirar, i a veure tot de 

bons imputs, no?  

E: Vas veure vida, oi? 

M: Vaig veure vida, i això és el que em va fer obrir els ulls. Jo estava amb el meu 

drama, que tenia raó, però clar, no et pots quedar amb el drama, no? 

E: No, no, has d’evolucionar. 

M: I llavors va passar que, clar, jo ho mirava tot i era com si mirés un cadàver d’una 

persona que estimes molt, perquè jo tot això m’ho estimo molt. Llavors m’ho vaig 

començar a mirar d’una altra manera, i vaig començar a veure: els camins que no 

estaven tapats pel bosc, les rases, els marges, els camps antics, com se les manegaven 

aquella gent, les barraques menjades pel bosc, basses que feien les generacions 

antigues que vivien d’això. Perquè això era més important que el Bruc, hi havia més 

gent. Això era la Boqueria, on fotien el jalo, el vi, tot per allà.  

E: Què interessant. 

M: I això va ser així. Primer va ser l’espant del foc, que és terrible, després va ser la 

tristesa aquesta i després va ser obrir els ulls, fins que va arribar el Life i el Cocoon. I em 

va fer molta il·lusió lo del Cocoon perquè, a part dels 4000 arbres fruiters que han 

plantat, que són un regal incommensurable, doncs... 

E: S’hauran de cuidar i l’entorn canviarà, no? 

M: Clar, l’entorn canviarà i, a més a més, ara podrem organitzar d’una altra manera el 

bosc. No tindrem aquell bosc que teníem, que era densíssim, estressat... Amb un 

metre quadrat podies trobar-te de 6 a 8 pinets de 30 anys de vida, perquè l’incendi de 

Montserrat va ser l’any 86. Uns pinets que fotien una mitja llàstima... que no podies ni 

passar, només pels túnels aquells que fan els jabalís... I ni buscar bolets, ni res. Vull dir 

que era un bosc absurd. I ara, almenys els d’aquí la zona, de les masies de Sant Pau de 

la Guàrdia, que tenim una associació, ens hem proposat prioritzar els arbres de 

creixement lent com a bosc, per fer-ho tipus devesa, que és un bosc espaiat que 

normalment és d’alzines o roures. Per exemple, tens 200 metres de pastura, i després 

et trobes un nucli de 15 o 20 arbres. Com el paisatge d’Extremadura, saps? 

E: És com intentar crear un mosaic, no? 

M: Exactament, li diuen així. Li diuen mosaic. I aleshores nosaltres ens hem proposat 

això.  

E: Per tant, has de parlar amb la resta de propietaris i això, no? 



M: Sí, bueno, som amics... I fem sopars, i calçotades, i parlem, i ens expliquem les 

aventures... 

E: Molt bé. 

M: Sí, sí.  

E: Hi ha una bona col·laboració, no? 

M: Sí, sembla mentida però ens hem ajuntat aquí una gent que, per la raó que sigui, 

meravellós, molt bé. 

E: Clar, voleu un mateix objectiu, no? Cuidar la terra... 

M: Sí, a més a més són quantitat d’hectàrees! Això que us estic dient va des de 

Matastacs i Julenques fins aquí, i volem fer-ho tot ecològic, i són moltes hectàrees. 

Entre pitos i flautes poden ser 600 o 700 hectàrees, eh? 

E: Molt bé. 

M: I això ja és una marca dintre de la marca. 

E: Sí, sí. I si parlem del Cocoon, tu en milloraries alguna cosa? 

M: Mira, del Cocoon et puc dir que em va fer molta il·lusió, a part de pel potencial de 

futur que han tingut la bondat d’esmerçar aquí a la zona, que si s’aprofita és una 

solució per la natura i per la gent, a part d’això em va fer molta il·lusió perquè una de 

les dèries que em van agafar després d’això del foc, va ser que vaig començar a pensar 

en com podia jo controlar la boira. Jo volia fer aparells per controlar la boira. I em van 

agafar amb la època aquesta. Ara ja ho he aconseguit, eh? 

E: Ah, sí? 

M: Sí, sí, jo ho he aconseguit. I no n’he fet un, eh? N’he fet 35, de prototips. Però ara ja 

he trobat el bo. 

E: Molt bé, què interessant. 

M: Sí. Amb un metre quadrat pots aconseguir fins a 4 metres de captació. No, sí que ho 

he tret, sí que ho he tret. 

E: Molt interessant. 

M: Sí, molt, molt. I clar, van arribar ells amb el Cocoon, que és biodegradable i tot el 

rotllo, i jo pues clarament em va fer moltíssima il·lusió, perquè vaig pensar “Hòstia, no 

estàs sola!”. I bé, bé, molt bé. 

E: I segons entenem, us varen deixar llibertat per escollir les espècies que volíeu 

plantar, no? 

M: Sí, sí. 



E: I tu quines vas escollir? 

M: Jo vaig escollir tofonera i olivera arbequina. 

E: Molt bé. El Cocoon serveix teòricament per afavorir el creixement del plançó, però 

tu veus alguna altra repercussió sobre el terreny? Per exemple, que vingui més 

fauna, senglars, o que canviïn les característiques de la zona... 

M: Relacionat amb el Cocoon, no. Però després de l’incendi he notat que hi ha més 

ocells, de més espècies. Perquè clar, arran de l’incendi el que veus és més 

biodiversitat: molts més insectes diferents, més papallones, més tipus de cucs, i també 

molts més, sobretot, ocells. Perquè jo suposo que ho tenen més fàcil per menjar, 

perquè tenen més camp visual. Abans no veien res. Hi ha més biodiversitat tant de 

plantes salvatges, com d’insectes i ocells. Els ocells ha sigut, vamos... Vas caminant i et 

creues un ramat de 15 perdius... Jo no ho havia vist mai de la vida. Uns ocells que són 

verds, ànecs, i... 

E: Què bé. 

M: Sí, sí...I després també hi ha més rèptils, hi ha uns llangardaixos aquí casa que són 

blaus i amb unes taques, i granotes, i gripaus... 

E: Que abans no veies, no? 

M: No, no, no. Hi ha molta més biodiversitat. 

E: Molt interessant, això.  

M: Ah, i també m’he trobat una tortuga terrestre. 

E: Ah, sí? Què curiós! 

M: Me la vaig trobar morta, però tinc l’esquelet. I eriçons, enormes! Hi ha una 

biodiversitat increïble. Jo no ho havia vist mai. 

E: Què bé.  

M: Sí. I lo del Cocoon, no sé...Coses a millorar del Cocoon? 

E: Sí. 

M: Jo he tingut problemes amb el Cocoon perquè ha tingut molta competència de 

l’herba. Això ha sigut complicat, molt complicat. Jo crec que el lloc ideal per al Cocoon 

és un lloc àrid de veritat. 

E: On no tingui competència. 

M: Exacte. Des del meu punt de vista. 

E: És clar, ho tindrem en compte. 



M: I està molt bé. Potser dir que és fràgil l’estructura superior, la tapa. És fràgil. 

E: D’acord. 

M: I bueno, per lo demés funciona prou bé. 

E: I el tipus d’espècies que vas plantar, per quin motiu vas escollir-les? 

M: Home, propòsit econòmic, per treure’n un benefici. De fet hi ha un veí o dos que 

han plantat olivera vera, la varietat d’aquí. Els ha sortit molt bé. Aquests l’han clavat. El 

que passa és que a mi em van oferir arbequina, i em van dir que de planter de vera no 

n’hi havia, però bé. Jo vaig ser la primera que vaig plantar per aquí, eh? 

E: Sí, sí. Molt bé. 

M: I mira, a mi no m’ha anat gaire bé pel tema de la competència de l’herba, però 

també perquè la terra aquella és molt bona, i fot herba per un tubo. Per això et parlava 

jo dels terrenys més àrids. I la tapa superior que sigui més forta. El demés, perfecte. 

E: Molt bé. Moltes gràcies. 

M: A vosaltres. 

 

 

  



Annex III. Dades de gabinet 

     Annex III.a. Dades dels plançons 

 



Annex III.b. Dades de l’estructura de la vegetació 



Annex III.c. Inventari florístic 



Annex III.d. Equació de pèrdua de sòl 

 



Annex IV. Cartografia 

     Annex IV.a. Delimitació parcel·les propietaris 

 

 



 

ALTRES DOCUMENTS 



PRESSUPOST I DIAGRAMA DE GANTT 

Concepte Descripció Import (€) 

PERSONAL 
CONTRACTAT 

Consultor/a 
ambiental 

sènior 
375 hores a 50 €/h 18.750 

Tècnic/a 375 hores a 30€/h x 3 tècnics 33.750 

TRANSPORT 

Tren 

100 viatges a 2,05 €/viatge 

La Roca - UAB 
205 

100 viatges a 1,05 €/viatge 

Sabadell - UAB 
105 

200 viatges a 1,05 €/viatge 

Sant Cugat - UAB 
210 

Cotxe 
1320 km (22 viatges) a 0,19 €/km 

UAB - el Bruc 
250,80 

DIETES AL CAMP 11 €/àpat x 44 àpats 484 

SUBTOTAL 53.754,80 

COSTOS INDIRECTES (llum, electricitat i lloguer material) 20% subtotal 10.750,96 

21% IVA 11.288,50 

TOTAL 75.794,26 



 

 
Juny ‘18 Juliol ‘18 Agost ‘18 Setembre ‘18 Octubre ‘18 Novembre ‘18 Desembre ‘18 Gener ‘19 

Treball de camp                                 

Transcripció de les dades 
obtingudes 

                                

Recerca preliminar 
d’informació 

                                

Planificació activitats                                 

Redacció Antecedents                                 

Redacció Zona estudi                                 

Redacció Objectius                                 

Elaboració Pressupost                                 

Redacció Metodologia                                 

Elaboració bibliografia                                 

Entrevistes propietaris                                 

Defensa parcial 1                                 

Correcció 1ª entrega                                 

Redacció resultats                                 

Elaboració Mapa Usos i 
Cobertes 

                                

Elaboració bibliografia                                 

Defensa parcial 2                                 

Correcció 2ª entrega                                 

Redacció discussió i 
conclusions 

                                

Elaboració i revisió del 
document final 

                                

Defensa final                                 

Mesos Activitats 

Redacció Recerca Camp Anàlisi Cartografia Defensa 

Miquel Anna Berta Laia 



Petjada de Carboni 

Desplaçaments 

Transport Viatges Km/viatge 1FE (g CO2/km) 
Petjada de C 
(Kg CO2 eq.) 

Tren (FGC) 
Sabadell - UAB 

100 6 16,26 9,76 

Tren (FGC)  
Sant Cugat - UAB 

100 7 
16,26 · 2 

passatgers = 32,52 
22,76 

Tren (Rodalies 
Renfe) 

100 30 24,38 73,14 

Cotxe (gasoil) 22 60 180 237,6 

 

Energia 

Concepte Hores Potència (kW) 1FE (g CO2/kWh) 
Petjada de C 
(Kg CO2 eq.) 

Ordinadors 800 0,06 0,49 23,52 

Il·luminació 400 0,05 0,49 9,8 

 

Material 

Concepte nº fulls - 1FE (g CO2/full) 
Petjada de C 
(Kg CO2 eq.) 

Paper 250 - 6,5 1,63 

 

 
Petjada de C total 

(kg CO2 eq.) 
378,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Dades extretes de: Oficina Catalana del Canvi Climàtic (2018), Guia pràctica per al càlcul de les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).  

Recuperat de: 

http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/redueix_emissions/Com_calcular_emissio

ns_GEH/guia_de_calcul_demissions_de_co2/18_Guia-practica-calcul-emissions_sense-

canvis_CA.pdf 


