obagues de pinassa
a Castelltallat
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Memòria i
Paisatge a Sant
Mateu de Bages
Sant Mateu de Bages és un
dels municipis amb més
massa forestal de Catalunya,
protagonitzada per boscos
de pinassa, rouredes i, ja a
terra més baixa, pinedes de
pi blanc i conreus.Éss una
trama rural viva on l’entorn,
i en particular el bosc, i la
cultura associada, és el principal actiu i significant de la
població local.

llarg del segle XX és imprescindible per estimar-los i
defensar-los. Només així, eixamplant les mires, els arbres
ens deixaran veure un bosc
que és capaç d’explicar-nos
gran part de la història forestal i contemporània de Catalunya. I només reconeixent-lo,
des de totes bandes i tots
junts, serem capaços d’aprofitar allò que generosament
ens ofereix per retrobar el
camí cap a un territori rural i
un món més sostenible i just.

Cap dels colors del verd que
veiem és gratuït, i cap és
immutable. El paisatge, com
una sèrie d’obres d’art, és a la
mercè del treball, economia
i pertorbacions pròpies de
cada època. En aquest teler,
les condicions naturals proposen, i la cultura disposa.

Memòria i Paisatge a
Sant Mateu de Bages
narra els grans canvis
que els boscos i la cultura en general han
patit al llarg del segle
XX.

Conèixer què ha passat entre
els boscos i la seva gent al
2

Escolta a un home
d’experiència:
trobaràs millors coses
en els boscos que no
pas en els llibres;
Els arbres i les roques
t’ensenyaran allò que
cap mestre humà no et
pot ensenyar.
Bernat de Claravall, Carta a un deixeble, s. XII
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L’OBAGA DE
CASTELLTALLAT
Castelltallat és un poble del municipi de Sant Mateu de Bages, amb
una extensió aproximada de 3.500
ha. Diverses restes arqueològiques (com el dolmen de Castelltallat, datat amb 2.200 anys aC.)
són el testimoni que Castelltallat,
i Sant Mateu, ha estat un territori
poblat des de temps prehistòrics. Des de llavors la població
ha crescut i coevolucionat amb
els recursos naturals. El paisatge
d’avui és fruit del diàleg històric i
permanent.
Des de sempre els seus boscos han
estat els protagonistes del paisatge i de la vida local, ocupant de
mitjana més del 85% del territori.
Sí que ha canviat, i de forma molt
important, el què passava dins
dels boscos (qui i com es treballava, qui hi freqüentava...), i també
el tipus de coberta (tant arbrada,
arbustiva com herbàcia).

Pi de les tres branques de Valentines.
Font: Butlletí de l’ADF Amics del
Bosc Bages-Anoia. 1991

L’obaga de Castelltallat està situada a la vessant nord de la serra del
mateix nom. Acull les zones més
frescals i les més riques en pinassa. Les seves pendents dificulten
el manteniment de l’activitat
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Què és un bosc adult?

agrària, fet que expliquen el fet que
es tracti de la zona forestal més important de Sant Mateu (tan a nivell
de paisatge com a nivell socioeconòmic).

Un bosc adult, o madur, és
un bosc vell, amb arbres de
més de cent anys. Molt sovint
es parla de bosc adult com a
indicador d’una alta qualitat
ecològica, i també es coneix
com a bosc madur. No hi ha
consens sobre què significa
la qualitat ecològica i a nivell acadèmic hi ha un intens
debat sobre quin és el paper de
l’home en la formació i conservació dels boscos madurs.
Mentre un moviment apunta
que un bosc madur és aquell
on la interferència humana
ha estat mínima, cada cop és
més reconeguda la contribució positiva de les pràctiques
agroforestals en la conformació
dels boscos madurs, especialment en els boscos mediterranis (Boada,2011). Sí que és
àmpliament acceptat que els
boscos madurs són un dels
ecosistemes més complexos,
rics i estables de Catalunya,
i uns dels més escassos. La
complexitat es trasllada en una
gran biodiversitat, una gran
diversitat cultural, i alhora en
una important capacitat per a
refer-se de pertorbacions amb
les què ha crescut i evolucionat
el propi bosc.

Els paisatges de l’obaga de
Castelltallat són capaços de narrar les grans èpoques de la història forestal dels pobles d’interior i
de tot Catalunya.

Els boscos de l’obaga de Castelltallat han estat sempre protagonitzats per pinedes de pinassa (Pinus
nigra subsp salzmannii ), intercalades amb alguns rodals de roures
i alzines, i algun peu de pi roig. La
qualitat i extensió dels boscos de
pinassa va ser el motiu pel qual, el
1992, 4.961 ha de la serra es declaressin com Espai d’Interès Natural
Protegit PEIN Serra de Castelltallat.
En aquella època la Serra de Castelltallat va anant sent coneguda
com l’indret de la demarcació de
Barcelona amb més massa forestal
contínua. Es parlava de boscos
adults, alguns rodals dels quals
s’han conservat justament a la zona
de Puigdellívol.

5

USOS I APROFITAMENTS DELS
BOSCOS DE PINASSA
Els boscos de pinassa són boscos
densos que trobem a les obagues
frescals, on el rigor de l’hivern no
afavoreix tant a les rouredes. En
zones més altes i més fredes, poden acollir també algun peu de pi
roig. Fins a principis del 1994 eren
els protagonistes de Castelltallat
i bona part del municipi de Sant
Mateu de Bages.

i renovar maquinària, o subsanar
les despeses familiars més importants.
A zones més soleies o no tan frescals, la pinassa pot formar boscos
mixtos amb rouredes, alzinars i pi
blanc. Fins ben entrada la dècada
del 1950, abans que apareguessin
els combustibles fòssils, del bosc
s’aprofitava tot. Els roures i alzines
(principalment, però també el pi
blanc) eren un recurs fonamental per a la generació de calor i
combustió. S’utilitzava tant a les
llars (llenya, feixos, carbó, carbonet) com a sectors industrials. La
brancada que resultava de la tala
es recollia per fer costals o torrats,
i feixos de llenya que compraven
els forns de pa, fàbriques i bòbiles
de Manresa i voltants. La brancada també s’aprofitava per fer
carbonet, molt demandat mentre
va durar la mineria (anys quaranta, fins a principis del 1950).

Castelltallat és terra de pinassa.
Sempre ha estat explotada, especialment a partir dels anys 1950,
quan comença a gaudir d’una rendibilitat econòmica superior a la
del roure i l’alzina. Principalment
se n’aprofitava la fusta, per a construcció (principalment per a bigues
i llates de fusta), més endavant
per fer pals per telefonia i llum (a
partir del 1950 aprox.), i també per
fabricar caixes de fruita i pasta de
paper (a partir del 1960 aprox.).
Entre els anys cinquanta i vuitanta
la importància de l’explotació de la
fusta de pinassa fou tal que va ser
el pilar de moltes economies familiars. Els ingressos que generaren
van permetre a moltes masies
comprar el primer tractor, comprar

Amb l’arribada dels combustibles
fòssils els aprofitaments secundaris dels boscos mixtos de pinassa
disminueix dràsticament. La
reducció comença amb l’arribada
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del gas butà a mitjans del 1950, i
s’intensifica amb el seu desplegament, l’aparició del gasoil i la
intensificació dels diferents combustibles fòssils.
A partir de la dècada del 1980
l’aprofitament de la fusta de pinassa va començar a disminuir,
acompanyat del tancament de
fàbriques de pasta de paper. Des
de llavors el sector forestal es
manté, però molt més debilitat.
L’aprofitament principal continua
sent per a pals. Amb tot, els boscos
de finals del 1980 són boscos que,
a diferència dels boscos del 1950,
tenen un estrat herbaci i arbustiu
molt dens.

La superfície forestal de Catalunya és una de les més importants d’Europa. El 80% dels
boscos de Catalunya, i el 100%
dels boscos de Sant Mateu de
Bages, són de propietat privada.
L’aprofitament forestal té un
pes molt reduït en l’economia
catalana (0,03% del PIB català segons dades del 2009 1) i
ocupa directament a menys
de 2.000 persones. Paradoxalment, a Catalunya els boscos
ocupen el 60% de la superfície,
i a Castelltallat al llarg del segle XX han ocupat entre el 80 i
el 90%.

A Castelltallat, el pas de la tracció animal a la tracció mecànica
es va fer gràcies al bosc.
Abans hi havia més treballs al bosc. I
el que no hi havia era tanta continuïtat: entremig hi havia més feixes, hi
havia alguna vinya... I ara molta més
continuïtat de bosc.
Josep Maria i Baltasar Feixas, Roters (Castelltallat), 1951.

El bosc, i principalment les pinedes de pinassa, eren la guardiola de les masies. Es treballava

El valor ocult de l’activitat agropecuària a Catalunya.
Caracterització d’impactes i funcions territorials del
sector agropecuari i càlcul d’externalitats. Fundació del
Món Rural. Lleida, 2010
1
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Valors ocults dels

i s’extreia la fusta, normalment
amb rotacions d’aproximadament
deu anys. Es cuidava també com
a inversió a mitjà i llarg termini. Si
mai es necessitava diners per un
assumpte urgent o important, es
recorria al bosc. Fins ben entrada
la dècada del 1960 la fusta que
es tallava es pelava al bosc i se li
treia l’escorça, que no s’aprofitava.
Això va durar fins els anys 1970,
a partir dels quals la mecanització
va fer anar buidant els boscos de
feines de manufactura de la fusta
tallada.

Els boscos proporcionen beneficis més enllà de l’econòmic i més
enllà d’un territori concret.
BENEFICIS AMBIENTALS I GLOBALS

Els boscos de la Catalunya Central
són els responsables de la major fixació de CO2 de tot Catalunya. Anualment els boscos catalans fixen 4.550
ktones de CO2 , el que representa un
7,84% de les emissions totals de Gasos d’Efecte Hivernacle de Catalunya
el 2007 1. En el mateix any el carboni
emmagatzemat als arbres superava
les 133.743 ktones de CO2, més del
doble de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle de l’any 2007.

Tallàvem a l’hivern, quan l’arbre no
saba. Érem una colla de talladors i
peladors. Passàvem el dia al bosc,
tota la temporada d’hivern. La gent es
cuidava i menjava bé perquè la feina
era dura. Fèiem un bon foc i hi fèiem
escudella. Normalment el pelador era
qui la vigilava.

Regulen la temperatura local. Els
interiors dels boscos mantenen una
humitat atmosfèrica superior a la de
zones nues i dins seu les variacions
de temperatura són menors.

Miquel Ferrer, cal Sec (Castelltallat), 1932.

Desenvolupen un important paper en la regulació de la circulació
d’aigua superficial i subterrània.
Per una banda les arrels faciliten la
filtració d’aigua a capes subterrànies,
i per altra, els mateixos arbres són
un important reservori d’aigua, que
acumulen al seu cos. Aquest darrer
aspecte provoca que la densificació
excessiva dels boscos, juntament
amb l’augment de la seva extensió,
pugui contribuir a una disminució de
la disponibilitat d’aigua en algunes

Sagnar pinasses

Antigament les pinasses també es
‘sagnaven’, o sigui, se n’extreia la reïna. Es pelava l’escorça amb una destral i es feia un forat dins el tronc, on
s’hi posava un recipient que anava
recollint la reïna. La reïna s’utilitzava en medicina popular i remeis pel
bestiar. A l’obaga de Castelltallat es
poden trobar encara pinasses que havien estat sagnades durant el primer
terç del segle XX.
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boscos de pinassa
zones (especialment en zones de muntanya on les pràctiques agràries s’han
abandonat de forma molt important i
els boscos han crescut molt).
Les arrels dels arbres, arbusts i herbes
protegeixen els sòls de l’erosió i, per
tant, de la desertificació. Els arbres
acumulen la major part de matèria
orgànica dels boscos i, per tant, els
boscos madurs (amb processos importants de descomposició ) contribueixen
de forma important a la fertilització
del sòl.

Els plans tècnics de gestió
forestal
Són instruments que planifiquen els aprofitaments i pràctiques de gestió forestal a mitjà
i llarg termini.

Els arbres emmagatzemen aigua i
alliberen vapor d’aigua que contribueix
a la formació de núvols i al règim de
precipitacions.

Rodal selecte de Puigdellívol

Els boscos, i especialment els mosaics
agroforestals, alberguen gran part de la
biodiversitat.

Els rodals selectes són rodals
declarats per la Generalitat de
Catalunya per contribuir de
forma important en la reproducció de diferents espècies.
La pinassa és una de les espècies forestals que disposa de
rodals, un dels quals es troba al
bosc madur de Puigdellívol.

BENEFICIS SOCIALS

El paisatge forestal català, i el de Sant
Mateu de Bages, conserva una gran
diversitat de patrimoni material i
immaterial (maneres de fer, cultura,
creences, coneixement de l’entorn) que
són fonamentals per a entendre l’evolució de Catalunya i dels seus pobles.
Els boscos són utilitzats com a espai
d’esbarjo i de recol·lecció de productes (bolets, plantes, ...) i d’aprenentatge
de l’ecosistema rural.
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LA FESOMIA DELS BOSCOS:
LA NATURA PROPOSA I LA CULTURA DISPOSA
L’aspecte d’un bosc (si hi ha molts
arbres diferents, si és dens, o
no dens, etc.) ens indica moltes
coses. Per una banda, això depèn
d’on és el bosc, si té més o menys
aigua, un sòl més o menys bo, més
o menys pedregós,...

A partir de la dècada del 1960,
amb la promoció de la pinassa per
a extracció de pals, molts aprofitaments del bosc queden desplaçats
per manca de viabilitat econòmica
i principalment per la competència dels combustibles fòssils.

Però la natura proposa, i el treball
disposa. La distribució i diversitat
d’arbres d’un bosc ens informa de
com ha estat treballat, i amb quins
valors i objectius.

Els boscos irregulars, sense una
gestió diversificada (que aprofiti
les brancades, es pasturi el sotabosc, etc.), esdevenen en boscos
amb una continuïtat de combustible important des del sòl fins a la
capçada, i són més sensibles a la
propagació dels incendis forestals.

A partir del primer terç del segle XX es va anar implantant la
tallada de selecció, que presenta
dues tendències ben diferenciades
i amb significats ben diferents. La
primera és aquella on s’entra al
bosc per treure els peus més bons,
quedant al bosc els més dolents, i
amb menys possibilitat de reproduir-se. La segona és la tallada
conscient pensant en el bosc a
mitjà i llarg termini, on també es
tallen els arbres ‘dolents’ per tal de
deixar créixer els petits i els bons.
En ambdós casos el bosc resultant
és un bosc irregular, amb arbres de
diferents mides i edats.
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LA PINASSA I EL FOC FORESTAL

Superfície de l’entorn de la ruta afectada
per l’incendi del 1998 i del 1994. Font:
L’ARADA sccl

Els boscos mediterranis i, en
menor mesura els submediterranis com els de Castelltallat, han
conviscut des de sempre amb els
incendis forestals. El foc és un
element de modulació natural,
i els boscos han coevolucionat
desenvolupant estratègies per
adaptar-s’hi.
Immediatament després de l’afectació per un incendi forestal
comença el que es coneix com a
successió natural, és a dir, una
cursa entre espècies per veure qui
pot colonitzar el nou espai cremat

i obert. En aquesta cursa els primers a arribar-hi són les plantes
herbàcies, matollars i arbres que
toleren bé la insolació i el sol
(espècies heliòfiles). El pi blanc
i les alzines, garrics i roures són
propis d’ecosistemes mediterranis. Estan més adaptats al foc i
seran els primers colonitzadors
de l’estrat arbori i arbustiu de
les zones afectades pel foc. Per
contra, la pinassa és una espècie
pròpia de zones submediterrànies amb poca recurrència de
grans incendis forestals i, per
aquest motiu, no disposa de tan11

ITINERARI PER L’OBAGA DE
CASTELLTALLAT
Detalls tècnics

Dificultat: baixa
Distància: 11,9 km
Desnivell acumulat: 433 m
Pendent mitjana:+27/-24
Cota màxima: 895 m
Cota mínima: 715m

Decàleg del visitant benvingut
El bosc és privat, i el
propietari te l’ofereix de
bon grat passejar-hi i
conèixer-lo. Respecte el
bosc i els veïns com et
respecten a tu:
- No tiris deixalles.
- No encenguis foc.
- No malmetis l’entorn.
- Sigues cautelós amb els
filats de les pastures de
vaques: si obres un pas,
tanca’l.
-No t’aventuris a provar
camins.
- Si sou més de 10
persones, contacta amb
nosaltres.

1

Porta calçat i roba còmode.
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tes estratègies per fer front al foc.
La seva estratègia és protegir-se de
l’efecte del foc, per això té una escorça molt gruixuda i les gemmes
protegides. També desenvolupa
una mena d’autopoda, que fa que
les branques inferiors no visquin
gaire i així deixen el tronc nu i eviten que, en cas de foc al sotabosc,
les flames arribin a la capçada.
Quan el foc arriba a les pinedes de
pinassa, els pins encara no tenen
les pinyes madures, amb la llavor,
i per tant la seva regeneració és
més difícil. Així, en boscos mixtos
de pinassa i pi blanc, el bosc que
creixerà després del foc serà ric
amb pi blanc. En canvi, quan el foc
afecta boscos mixtos de pinassa
i roures, el nou bosc serà ric en
roures que rebroten.
En aquelles masses forestals dominades per pinasses però sense
presència de pi blanc ni roures,
la regeneració es veu alentida per
manca de llavors, tret que es dugui
a terme un projecte de restauració.
Per contra, aquells boscos ocupats
per rouredes, a partir del 1998
rebroten i es consoliden. Són el rebrot i renaixement de les antigues
rouredes que dècades enrere van
ser desplaçades per les pinedes
de pinassa. Amb l’expansió de les

rouredes, guanyen també extensió
les brolles de romaní, acompanyades d’altres plantes aromàtiques
afavorides pels incendis com són
el timó o el romaní.
El juliol de l’any 1994 i el de l’any
1998 van coincidir com a mínim
dues situacions que van permetre
que els incendis forestals generats es propaguessin a velocitats
descontrolades. Foren mesos
molt calorosos, amb una humitat
relativa molt baixa. Les espurnes
que iniciaren el foc es propagaren
ràpidament perquè tenien molt
per cremar.
L’incendi del 4 de juliol de 1994
va afectar 3728 ha1 de la zona més
oriental (principalment del poble
de Sant Mateu), i el del 18 de juliol
de 1998,2.570 ha1 (principalment
a Castelltallat i Salo). Aquests van
ser dos dels Grans Incendis Forestals més importants de Catalunya i
Espanya. El del 1994 va continuar
cremant cap el Berguedà i el del
1998 cap al Solsonès. En el primer
cas en total es van cremar 45.000
hectàrees, i en el segon 27.000.
1
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Segons dades de la Generalitat de Catalunya.

Els boscos ben
treballats creixen
més i millor, són
més productius i
aporten més beneficis ambientals,
socials, i econòmics
Des dels temps més remots de la
nostra història, els pobles, i en
concret la pagesia, s’han esforçat
per aportar el màxim de recursos
a les plantes i així augmentar la
seva productivitat de fusta, fibres o
aliments a curt, però especialment
a mitjà i llarg termini. Recentment
alguns centres, en concret el Centre
de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF) han compartit
i acceptat aquest fet, reivindicat i
alhora definitori del treball forestal
a zones com Castelltallat.
Un exemple, tan conegut com evident, és com les aclarides de bosc
augmenten la disponibilitat de nutrients per a cada arbre individual
en reduir la competència entre ells.
Estudis com aquest demostren la
històrica reivindicació de la pagesia
per concebre el treball conscient
del sector forestal, agrari i ramader
com a quelcom fonamental per al
benestar dels pobles i pel benestar
mundial.

’A nivell global i independentment del
clima i la vegetació, tots els ecosistemes
gestionats per l’activitat humana generen
biomassa d’una manera més eficient’
Josep Piñuelas, CREAF, 2015

Els boscos, doncs, lluiran més quan el
treball real sigui viable. Això no serà possible fins que es protegeixi i es fomenti el
treball forestal com un sector econòmic
estratègic i fonamental, i quan no hagi
de ser mantingut únicament pel sector públic. Malgrat aquesta realitat, els
pagesos, i en concret les Agrupacions de
Defensa Forestal, aporten tot el seu esforç perquè generacions futures puguin
seguir gaudint dels nostres boscos i la
seva història.

Actualment existeixen alguns ajuts per a la gestió forestal. Però que existeixin no significa que
tots els boscos estiguin treballats i ben cuidats.
Quan el producte es pagava el què valia, era
el propietari el que es cuidava de gestionar-lo
bé, no calien ajuts. Abans hi havia camins, més
o menys els boscos donaven negoci i la gent
procurava que els boscos anessin produint dècada darrere dècada... I ara no estan gestionats,
de cap manera. Moltes rendes familiars no es
poden permetre la despesa que significa entrar
al bosc.

Sergi Feixas, Roters, (Castelltallat), 1980.
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Un Gran Incendi Forestal
Tots els grans incendis han
començat sent petits
Tots els grans incendis han començat per ser petits. L’actuació
més important és quan el foc
s’inicia. La resposta immediata i la
ràpida capacitat d’extinció i des del
territori de les ADF’s i molts altres
voluntaris han fet possible que
molts focs petits no esdevinguessin grans incendis.

gibles i amb forta afectació per a la
vegetació.
L’incendi que l’any 1998 va afectar
Castelltallat va ser considerat un
Gran Incendi Forestal. Anys més
tard, gràcies a la lluita i dedicació
de l’ADF Amics del Bosc, l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra i 27
persones més, s’ha determinat que
la causa del gran incendi del 1998
iniciat a Aguilar de Segarra fou el
mal estat de les línies elèctriques
de FECSA-ENDESA. Per causes
naturals o antròpiques, es propaga
sense control per terrenys forestals
o agrícoles, i s’extingeix. Les característiques de cada fase depenen
de les condicions meteorològiques,
del relleu, del combustible, i de la
capacitat d’extinció. L’existència
d’un darrer element, la vegetació,
depèn directament d’un entorn
forestal ben gestionat i, per tant,
d’un món rural viu, actiu i respectat.

Un Gran Incendi Forestal (GIF) és
aquell que teòricament està fora
de la capacitat d’extinció, ja que el
mateix ecosistema no pot absorbir-lo a causa de la seva intensitat
de propagació per la longitud de la
seva flama o per la intensitat de calor. L’ecosistema no el pot absorbir
ja que, malgrat que ha crescut amb
la companyia del foc, no ho ha fet
amb focs d’aquestes característiques i magnituds. A causa de la
seva virulència i intensitat, un GIF
té la peculiaritat de crear la seva
pròpia meteorologia, que es coneix
com ambient del foc. En aquestes
condicions els focs són devastadors, ja que són molt ràpids i de
forta intensitat, difícilment extin16

L’Agrupació de
Defensa
Forestal Amics
del Bosc
Bages Anoia
El foc és un element natural als
nostres boscos, i la població local
s’hi ha adaptat tant en pràctiques
preventives (associades o no a
pràctiques agràries), com d’extinció i recuperació. No fa masses
anys les campanes de Castelltallat
sonaven quan algun veí veia foc.
El veïnat l’apagava.
Els costos dels bombers d’apagar
el foc corrien a càrrec dels propietaris. Fou per compartir els costos i que cap foc es quedés sense
apagar per motius econòmics, que
el 1974 es va crear l’Agrupació
de Propietaris ‘Amics del Bosc’
de Sant Mateu de Bages, amb
la participació de gairebé totes
les cases. El 1986 la Generalitat
de Catalunya reconeix aquestes
agrupacions voluntàries i crea les
Agrupacions de Defensa Forest-

al (ADF), formades per persones
veïnes i voluntàries.
Les ADF doten al territori d’emissores per a comunicar-se tant en
cas de foc com en cas de guaita, i
de punts i cubes d’aigua. Treballen
en l’extinció d’incendis, en la lluita
contra plagues forestals com la processionària, i conserven la xarxa de
camins, entre altres tasques.

L’ADF Amics del Bosc Bages Anoia
és la núm. 3, i es va constituir el dia
27 de desembre del 1986. Actualment agrupa els municipis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell,
Sant Mateu de Bages i Sant. Pere
Sallavinera, amb 26.234 ha.
17

UN PAISATGE
DINÀMIC
Castelltallat ha estat sempre un
paisatge de pinedes. Fins als anys
trenta i quaranta el paisatge forestal era ple de clapes nues que s’explotaven i tallaven arreu. A partir
dels anys cinquanta la coberta
forestal comença a créixer i comencen a desaparèixer gran part
dels aprofitaments forestals no
fustaners. Antigament els roures
i les alzines tenien una presència
molt més important que no pas a
la dècada del 1980: fins ben entrats els anys cinquanta eren molt
aprofitats tant per a llenya com
per fer carbó vegetal. A mesura
que la pinassa va guanyant interès
comercial, les rouredes i alzinars
van retrocedint, tant per selecció
en contra, com per desaparició
per haver estat molt explotades,
com per tenir, roures i alzines, un
creixement més lent.

de pinassa perdura fins el 1998.
El 1987 el bosc dens ocupava el
63% de Castelltallat, i el 95% de la
superfície forestal. Amb l’afectació
dels Grans Incendis Forestals el
paisatge canvia fortament. Entre
el 1987 i el 1998 el bosc dens (sense comptar les bosquines i matollars) passa d’ocupar el 77% de la
superfície al 16%. En el bosc que es
manté el protagonisme continua
sent la pinassa, que representa el
93%..
Amb els anys, la lluita entre les
diferents estratègies de les espècies enfront del foc provoca que,
al 2009, un 31% de Castelltallat
estigui formada per matollars, un
20% per boscos de pinassa, un
7% per boscos de pi blanc, un 16%
per rouredes (de fulla petita i de
roure martinenc), i al voltant d’un
8% per conreus. El 20% restant és
ocupada per alzinars i altres.
mercats i criteris econòmics.

Amb l’arribada de la maquinització les petites feixes de conreu
desapareixen i s’incrementen les
grans. La disminució de les feines
i aprofitaments forestals, així
com a la pèrdua de ramats, fa que
cada vegada els boscos siguin més
densos.
La dominància de les pinedes

El relat de la història de
l’obaga de Castelltallat tan
sols n’és un exemple.
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Treballs per a la prevenció d’incendis i per a la recuperació posterior
Indirectament, el bon treball del bosc
i de la terra crea un paisatge divers
i uns boscos ben cuidats que, per si
mateixos, ja són una important barrera
natural als incendis. La combinació
entre camps de conreu i bosc, a més a
més d’aportar gran diversitat ecològica i cultural al territori, són tallafocs
naturals que dificulten que el foc es
propagui. La capacitat del territori
per recuperar-se i assumir un incendi
forestal petit i mitjà (no un GIF) depèn,
per tant, de l’estructura del paisatge. Si
aquesta canvia, canvia també la seva
capacitat de recuperació (resiliència).
Castelltallat és una zona muntanyosa,
amb fortes pendents i de difícil cultiu. Amb l’aparició de les màquines
del camp moltes feixes petites es van
abandonar perquè no eren rendibles,
i el mosaic que feia de tallafoc es va
debilitar. A més a més, l’arribada de les
màquines, especialment del tractor,
va propiciar la desaparició dels ramats
que, pasturant pel sotabosc, controlaven la massa forestal i disminuïen el
combustible.
Tant en les tallades com en les
aclarides és important identificar els
arbres (quins dominen, quins estan
dominats i/o ofegats), identificar els arbres malalts o amb defectes que poden
fer-ne perillar la viabilitat, i identificar
els arbres amb capçades debilitades.
A banda dels efectes positius d’un

territori ben treballat, existeixen també
pràctiques directes de prevenció d’incendis, com el fet de llaurar els camps
per accentuar l’efecte tallafocs, o el
fet de mantenir franges de seguretat i
amb poca vegetació prop de zones amb
alt risc d’incendis, com passa sota les
línies elèctriques.
La diversitat de conreus enforteix
l’efecte tallafocs, com també ho fa, de
forma molt important, la ubicació de
camps de conreu a les carenes.
Per a evitar la propagació dels incendis
primer de tot cal una intervenció ràpida i nombrosa. Basses forestals, punts
d’aigua, i una bona xarxa de camins, en
milloren l’eficiència.
Després de l’afectació pel foc, els treballs a les pinedes de pinassa es basen,
en un primer moment, en la retirada
de la fusta cremada i, anys més tard,
en les tallades selectives i aclarides que
afavoreixin el creixement del bosc. En
aquestes tasques es té especialment
cura (i de forma molt important amb
la pinassa, que té menys capacitat de
regeneració que el pi blanc) en deixar o
potenciar els arbres llavorers que hauran d’afavorir la regeneració del bosc, si
n’hi han quedat de vius.
La gestió forestal posterior a l’incendi
és també important per a minimitzar
processos d’erosió.
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CANVIS DEL PAISATGE 										

L’estat dels bosc
cultura dels pobl
els treballa. Però
ballar, i si es treb
de com els altres
nistracions no lo
boscos i la pages
des la percepció
cament com a se
no com a paisatg
significat i forma
ïns, ha deixat el
territoris a la me
petències dels m
econòmics. El re
de l’obaga de Cas
n’és un e

El paisatge de Castelltallat els anys 1946, 1967, 1987 (de dalt a
baix). Autoria: L’ARADA . Font: CREAF i ICGC

20

										 DE CASTELLTALLAT

cos ens indica la
les que acull i que
ò la forma de treballa o no, depèn
territoris i admiocals perceben els
sia. Durant dècadels boscos úniector econòmic,
ge comú ni com a
a de vida dels vel futur d’aquests
ercè de les commercats i criteris
elat de la història
stelltallat tan sols
exemple.
El paisatge de Castelltallat els anys 1998 i
2002. Autor: L’ARADA sccl. Font: CREAF
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FAUNA I FLORA DELS BOSCOS DE PINASSA
Les pinedes de pinassa són boscos densos, sovint irregulars, que
trobem a les zones més frescals de
la muntanya mitjana. Dominats
per la pinassa, amb algun rodal de
roures i alguns peus de pi rojalet,
presenten un sotabosc molt ric en
esbarzers i boix, que són acompanyats per un grapat d’arbustos
espinosos com l’arç blanc, l’aranyoner, la ginesta sessilifòlia, el
sanguinyol, el tortellatge o l’olivereta. L’estrat herbaci és ric i s’hi
desenvolupen joncedes i fenassars
de fenàs de marge, que formen
catifes que alberguen, entre elles,
gran varietat de flors com la viola,
la primavera, la polígala, la rogeta,
els corniols, etc.

obertes, que afavoreix especialment el porc. Aquesta obertura i
canvis del sotabosc són causats
tant per la manca de gestió forestal (degut a una forta davallada
de l’extracció de fusta i al fet de
no haver-hi pastureig) com pels
impactes de l’incendi del 1998, que
obra espais i fa aparèixer matollars i boscos baixos de rouredes.
L’obertura de bosc afavoreix també
la pràctica de boïgues.
Són indrets molt adequats al creixement de bolets com camagrocs,
rovellons, llenegues i fredolics.

Hi abunden les mallerengues, com
la cuallarga o la carbonera, i el
mosquiter pàl·lid, el pinsà i el pitroig, hi són molt abundants. Hi són
comuns el tudó, la merla, l’àliga
marcenca, la cornella, el cucut, els
picots verd i el garser gros. També
hi trobem la guineu, la fagina i el
ratolí de bosc. Recentment, hi ha
hagut un creixement de les poblacions de cabirol i de porc senglar.
El motiu n’és l’augment de zones
Corniol. Autor: Marina Vilaseca
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Indrets de la ruta de l’obaga de Castelltallat
(vegeu mapa a les pàgines centrals)

1. La Plana del Llop- Sortida
2. Obaga de Puigdellívol i rodal selecte de pinassa
Obaga que preserva zones no afectades ni pel foc del 1994 ni pel del 1998.
Es tracta d’un bosc madur, i que ha
estat poc explotat. En ell hi trobem el
rodal selecte de pinassa.
3. El dolmen de Castelltallat
Monument megalític, tomba. Element funerari. Ubicat dins la finca de
Figuera, entre St. Mateu i Castelltallat, abans d’arribar a la Creu Escapçada. Genèricament els dòlmens
són tombes de planta senzilla amb
tendència rectangular. Compost de
3 grans pedres: 2 en posició vertical i que actuen com a suport i una
horitzontal que descansa sobre elles.
Fou excavat a l’any 1920 per la secció
arqueològica del Centre Excursionista Montserrat de Manresa, dirigida
per mossèn Valentí Santamaria, s’hi
trobaren restes de 7 persones i trossos
de ceràmica, i 22 joies de pedra i
metall.

Guerra Civil. El 2010 Joan Borrós de
Vilalta la restaurà, deixant el braç
escapçat. En el boscos propers hi
trobem restes de parets de pedra seca
d’antigues feixes de conreu.
5. Mirador de Puigdellívol
Punt panoràmic situat als peus del
turó que porta el seu nom (904 m),
des d’un es pot divisar el Pirineu i, al
sud, el pla de Bages i fins i tot el mar.
6. La Torre de guaita de la Vila
Torre de guaita d’incendis forestals.
On menjar i dormir als entorns de
Castelltallat

Restaurants
Casal de Castelltallat- 938 36 60 86
Turisme rural
Prat Barrina687 09 72 81- pratbarrina.com

PB 39 – 117 – 118

El Mas i Les Corts de Biosca
659 109 716- elviver.cat
PCC-00023; PCC-00089

4. La Creu Escapçada
Situada al turó que porta el mateix
nom (875m), la Creu està escapçada
d’un braç. Va ser malmesa durant la

La Cabana i la Caseta de l’Era
973 473 163- calmarquet.net
PCC-000125; PCC-000084

Altres:
Observatori Astronòmic de Castelltallat
667 52 90 51
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observatoricastelltallat.com

accedeix al web del projecte:

Ajuntament de
Sant Mateu de
Bages
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