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Introducció
Paisatge i biodiversitat, un binomi d’èxit a la Mediterrània

La muntanya mediterrània és un espai amb una llarguíssima tradició d’assentament i aprofitament 

humà. Els seus ecosistemes i paisatges han evolucionat durant segles de bracet de l’activitat 

humana que, mitjançant la combinació d’agricultura, ramaderia extensiva i gestió forestal,  

ha consolidat un paisatge característic: el mosaic agrosilvopastoral mediterrani. Taques 

disperses de bosc, camps i pastures, de mida molt variable, conformen les peces d’aquest 

mosaic creant una successió d’ambients i espais de transició entre uns i altres que aporten una 

gran diversitat al sistema. Fins al punt que actualment associem el mosaic agrosilvopastoral 

amb els màxims nivells de biodiversitat a l’entorn mediterrani. I més enllà dels seu valor 

ambiental, a aquest binomi paisatge-natura cal afegir-li també un significatiu valor social i 

econòmic. Amb el temps s’ha produït una identificació cultural i estètica de la població amb 

aquests paisatges de gestió activa i ordenada que fa que els percebem com a desitjables i 

enforteix el vincle entre el territori i la seva gent. Un bon equilibri entre la activitat humana i 

els valors naturals i paisatgístics és una combinació d’èxit pel futur de qualsevol territori i el 

mosaic agrosilvopastoral mediterrani n’és un bon exemple.
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La situació a l’inici del projecte

Trenta anys després dels grans incendis que van afectar Montserrat i el seu entorn a les acaballes del segle 
XX, la superfície aleshores cremada ha estat ocupada per un mantell continu de boscos regenerats de pi 
blanc. L’elevadíssima densitat d’aquests regenerats, sovint amb més de 50.000 pins per hectàrea, limita 
dràsticament la seva biodiversitat i provoca, per un excés de competència, l’estancament en el creixement 
dels arbres i un retard en la seva reproducció. Aquest últim factor, en cas d’un nou incendi, podria condicionar 
la regeneració natural dels pins i posar en perill la persistència d’aquests boscos.

El retrocés fins a la pràctica desaparició de l’activitat agrícola i ramadera tradicional, tant en l’àmbit del 
projecte com al conjunt de la Mediterrània, ha comportat un acusat abandonament de la gestió del territori 

que al seu torn ha derivat en l’avanç continuat del bosc, en detriment de camps i prats. Aquesta realitat obliga 
a buscar noves fórmules per recuperar l’estructura de paisatge en mosaic que temps enrere proporcionava 
la gestió tradicional. L’alternativa és un territori cada vegada més uniforme, sense discontinuïtat forestal 
i amb una acumulació progressiva de combustible en forma de biomassa. Un escenari poc interessant  
a nivell de biodiversitat i molt propens a patir grans incendis forestals, més encara en l’actual context de 
canvi climàtic amb previsió d’onades de calor i sequeres més intenses i prolongades. Tot plegat, un risc difícil 
d’assumir que fa del tot necessari un model de gestió basat en l’actuació preventiva, com el que impulsa  
el LIFE Montserrat.
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El projecte LIFE Montserrat

El LIFE Montserrat ha creat una infraestructura verda de protecció per evitar grans incendis forestals i afavorir 
la conservació del patrimoni natural en un àmbit de 14 municipis al voltant de la Muntanya de Montserrat. 
L’activitat del projecte s’ha concentrat a l’entorn d’àrees estratègiques per a la prevenció de grans incendis 
forestals, delimitades pels Bombers de la Generalitat de Catalunya. En aquestes àrees s’hi han fet actuacions 
forestals per disminuir la densitat dels arbres, reduir la càrrega de combustible i millorar l’estructura del 
bosc. També s’han creat nous espais oberts i s’ha fomentat la recuperació d’espais agraris amb la intenció de 
recuperar un paisatge en mosaic d’elevada resiliència al foc i amb una major diversitat d’hàbitats i espècies. 
L’equilibri d’aquest nou paisatge es manté mitjançant l’acció del bestiar, amb el desplegament progressiu de 
ramats de vaques, cabres i rucs en règim extensiu.

14 municipis implicats en el projecte

Actuació en 3.000 ha estratègiques  
per reduir la vulnerabilitat dels boscos davant 
els incendis forestals

Més de 32.000 ha de territori beneficiat 
per les accions del projecte

2 Parcs Naturals dins l’àmbit del projecte

El Bruc

Marganell

Sant Salvador
de Guardiola

Collbató

Parc Natural de la 
Muntanya de Montserrat

Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac

Esparreguera

Monistrol
de Montserrat

Castellbell i el Vilar

Sant Vicenç 
de Castellet

Rellinars

Ullastrell

Vacarisses

Viladecavalls

Castellgalí

Olesa
de Montserrat

Ortofoto de Catalunya 1:25.000
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Barcelona

Àmbit projecte
LifeMontserrat

Espais de la xarxa 
Natura 2000
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Les accions del projecte
Restauració forestal

Una de les principals accions de conservació del projecte ha estat la gestió forestal sobre els regenerats de pi 
blanc d’alta densitat. Bàsicament, s’han realitzat aclarides per disminuir la densitat dels arbres fins els 1000 
peus per hectàrea. Aquest tipus d’intervenció accelera la maduració dels pins i dona lloc a una estructura 
més semblant a una pineda adulta, millorant de forma notable l’hàbitat per a diverses espècies de flora dels 
estrats arbustiu i herbaci i augmentant també la diversitat faunística. L’increment en la producció de pinyes 
després de l’aclarida facilita la regeneració de la massa forestal en cas d’una nova pertorbació, com ara un 
incendi, una qüestió fonamental per garantir la persistència dels boscos a llarg termini. 

Resultats

Durant el projecte s’han dut a terme treballs de restauració forestal sobre més de 1300 hectàrees.  
Això suposa unes 350 hectàrees anuals de mitjana, el triple de la superfície anual executada abans  
del LIFE Montserrat.

Recuperació d’espais oberts

Els espais oberts tenen un paper clau dins del projecte. Són determinants per a la biodiversitat en entorns 
mediterranis com el de Montserrat, perquè aporten hàbitats fonamentals per a un gran nombre d’espècies. 
Contribueixen a la prevenció d’incendis perquè trenquen la continuïtat forestal i dificulten la propagació del 
foc. I resulten imprescindibles per a l’alimentació del bestiar perquè faciliten el desenvolupament herbaci, 
ajudant així a la viabilitat de les explotacions ramaderes vinculades al projecte.

La recuperació d’espais oberts s’ha fet mitjançant la combinació de cremes prescrites i treballs mecànics.

Les cremes prescrites com a eina de gestió

Les cremes prescrites es planifiquen i executen a partir d’uns preceptes tècnics que requereixen coneixement 
sobre el maneig del foc i els seus efectes, sempre sota unes estrictes normes de seguretat. Per això van a 
càrrec de professionals especialitzats.

Les cremes permeten reduir la càrrega de combustible, protegint l’espai forestal i els entorns agrícoles i 
urbans propers dels incendis forestals incontrolats. Són, a més, una bona eina de recuperació d’espais oberts 
i d’àrees de pastura perquè promouen la substitució de vegetació llenyosa, sobretot arbustiva, per vegetació 
herbàcia aprofitable pel bestiar. En el cas del LIFE Montserrat, suposen també un benefici en termes de 
biodiversitat, afavorint hàbitats i espècies d’elevat interès per a la conservació.

Aquest tipus de crema es realitza amb foc de baixa intensitat de manera que, a diferència del que passa 
durant un incendi, els efectes sobre el mantell orgànic del sòl i la fauna edàfica són mínims i no es generen 
problemes significatius de pèrdua, degradació o erosió del sòl.

Zona de cremes controlades
Projecte LIFE Montserrat (LIFE13 BIO/ES/000094). Acció C.1.2

Natura en recuperació
Disculpeu la pertorbació temporal del paisatge

Les cremes controlades són una eina de gestió que s’utilitza en benefici dels 
recursos naturals i per a la prevenció de futurs incendis forestals incontrolats.

Els objectius de les cremes en aquest espai són:
•   El manteniment de zones obertes i l’afavoriment de pastures
•   La millora de l’hàbitat per a espècies d’alt interés per a la conservació

LIFE13 BIO/ES/000094

  www.lifemontserrat.eu 

f LifeMontserrat 

l @LifeMontserrat

Paisatge inicial
Matollar dens i bosc de pi blanc

Paisatge resultant
Mosaic de pastures, matollars i boscos
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Implementació de la silvopastura
El LIFE Montserrat ha posat en marxa 10 unitats de gestió ramadera estructurades al voltant d’àrees 
estratègiques per a la prevenció d’incendis i ha promogut la signatura d’acords entre ramaders i propietaris 
forestals per fer possible l’accés del bestiar a les zones de pastura. Sobre aquestes 10 unitats hi treballen 8 
explotacions ramaderes directament vinculades al projecte, 5 de les quals són de nova creació. El suport 
del LIFE Montserrat a aquest conjunt d’explotacions s’ha centrat en inversions en infraestructures (corrals, 
tancats i estesa d’aigua), adquisició de bestiar i en l’elaboració de plans de maneig específics per conciliar la 
viabilitat econòmica de cada explotació amb els objectius de gestió del projecte.

Resultats

En el marc del LIFE Montserrat s’han recuperat 65 ha d’espais oberts mitjançant cremes prescrites  
i 45 ha amb mitjans mecànics. 
Durant el primer semestre de 2019 l’Associació de Propietaris Forestals dels Entorns de Montserrat ha 
dut a terme una nova acció de recuperació d’espais oberts en 70 hectàrees dins l’àmbit del projecte. 
Tot i que nivell de gestió administrativa i financera aquesta actuació no s’ha computat dins el LIFE 
Montserrat, va en la línia de donar continuïtat a les accions del projecte i contribuirà directament als 
objectius pretesos en prevenció d’incendis i millora de la biodiversitat.

Resultats

• 8 explotacions ramaderes vinculades al projecte. 5 de cabres, 2 de vaques i 1 de rucs.

• Infraestructures ramaderes: 4 nous corrals; tancats i punts d’aigua per al bestiar en les 10 unitats 
de gestió ramadera vinculades al projecte.

• Bestiar: 499 cabres i 32 vaques directament adquirides pel projecte. Compromís de les 
explotacions ramaderes beneficiàries per duplicar aquest nombre d’animals amb recursos propis.

• Acords entre propietat forestal i explotacions ramaderes que permeten el desplegament  
de ramaderia extensiva en més de 1400 hectàrees de finques privades.

Ortofoto de Catalunya 1:25.000
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Corrals  
i construccions auxiliars 

Unitats de Gestió  
Pastoral (UGP) 

Límit Projecte  
Life Montserrat 

Xarxa  
Natura2000

Aquí s’hi estan fent accions 
per prevenir incendis forestals 

i afavorir la biodiversitat

LIFE13 BIO/ES/000094

  www.lifemontserrat.eu 

f LifeMontserrat 

l @LifeMontserrat
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Participació

El LIFE Montserrat és un projecte eminentment tècnic però integra també una dimensió social importantíssima, 
de la qual depèn directament l’èxit de les accions dutes a terme. A un primer nivell, els propietaris forestals i 
els ramaders són imprescindibles per implementar el model de gestió impulsat des del projecte. I més enllà 
dels actors directament implicats, es fa també necessària la complicitat i el recolzament del conjunt de la 
població local per donar continuïtat, a llarg termini, a la gestió acordada amb propietaris i ramaders.

Per això ha estat prioritari el treball interactiu amb els actors implicats i s’han fet múltiples accions per 
acostar el projecte a la població local amb l’objectiu de recollir les seves impressions i propostes. D’entre 
aquestes accions, la més ambiciosa ha estat sens dubte l’orientada a la comunitat educativa local que ha 
implicat un treball conjunt amb els equips docents de 20 centres d’educació primària i secundària de la zona 
i sortides de camp amb 1300 alumnes.

La finalitat última ha estat implicar la gent del territori en la responsabilitat envers el seu entorn natural i 
fer-la partícip d’un determinat model de gestió per conservar-la.

Accions de divulgació

Els principals elements de difusió del projecte han estat:

• Pàgina web, butlletins i presència en xarxes socials

• Panells informatius

• Fulletons informatius

• Vídeos explicatius del projecte

• Articles en publicacions divulgatives i en revistes especialitzades

• Presència als mitjans de comunicació

• Participació en fires i esdeveniments locals

LIFE13 BIO/ES/000094

Més informació a:

info@lifemontserrat.eu  ·  www.lifemontserrat.eu

f LifeMontserrat    l @LifeMontserrat

Un projecte cofinançat 

pel Programa LIFE 

de la Comissió Europea

més Paisatge, 
més Natura, 

més Montserrat.
LIFE Montserrat (2014-2018):

un projecte singular
per protegir

un territori únic

dossier 
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La lliçó apresa a 
Montserrat després 

dels incendis del 1986
Tres dècades després, un projecte basat en la pastura 

de ramats prevé incendis i fomenta la biodiversitat

Trenta anys després dels fatídics in-
cendis de l’agost del 1986 al massís 
de Montserrat, en què van cremar-
se prop de 7.000 hectàrees de bosc 
i matolls i en què les flames van ar-
ribar a encerclar el monestir, l’ele-
vat risc de foc a la zona és encara una 
de les principals preocupacions de 
les administracions públiques i els 
propietaris privats. Aquells focs van 
trasbalsar l’opinió pública i van ge-
nerar una sèrie de canvis en les po-
lítiques de prevenció. Una d’elles és 
el projecte Life Montserrat, que té 
com a objectiu prevenir i restaurar 
les àmplies àrees de vegetació i bosc 
que van canviar les seves caracterís-
tiques quan van cremar-se. El pro-
jecte abasta 24.000 hectàrees al vol-
tant de la muntanya, explica la se-
va coordinadora, Leire Miñambres.  

El massís no només va viure un 
autèntic malson entre el 7 i el 18 
d’agost del 86, amb quatre incendis 
consecutius, sinó que va tornar a 
enfrontar-se a les flames vuit anys 
després, el 1994. Per evitar ensurts 
i promoure la biodiversitat de l’en-
torn, el projecte Life Montserrat 
duu a terme diferents treballs 
d’adequació forestal i ha desplegat 
al territori una desena de ramats de 
pastura. Vaques, cabres i ovelles 
s’han convertit en una manera d’as-
segurar un trencament en la conti-
nuïtat del bosc i de prevenir incen-

dis a través de la creació d’àrees es-
tratègiques. Amb un pressupost de 
3,5 milions –1,7 milions provenen 
d’Europa–, el Life Montserrat agru-
pa des del 2014 el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, la Funda-
ció Catalunya-La Pedrera, la Gene-
ralitat, l’Associació de Propietaris 
Forestals Entorns de Montserrat 
(APFEM) i la Diputació de Barce-
lona, que els coordina. 

Abundància de pi blanc 
Miñambres comenta que la majoria 
de boscos de la zona són de pi blanc, 
un tipus d’arbre que, després d’un 
incendi, tendeix a regenerar-se amb 
molta abundància. “Les aclarides 
ens permeten reduir la densitat de 
pins fins a 900 o 1.200 pins l’hectà-
rea”, afegeix sobre el projecte. La 
iniciativa fa possible, entre d’altres, 
el manteniment d’espais oberts en 
zones boscoses. Els treballs de res-
tauració costen actualment uns 
1.000 euros cada hectàrea, “un preu 
que s’encareix 100 euros per hectà-
rea cada any que passa –diu la coor-
dinadora–. Això fa que els propieta-
ris abandonin la tasca si l’adminis-
tració no els ajuda”, recorda.  

“Només a la província de Barce-
lona hi ha 90.000 hectàrees que 
s’han cremat des dels anys vuitanta. 
Això significa que són boscos rege-
nerats d’alta densitat en què s’ha ha-
gut o s’ha de treballar”, comenta Mi-
ñambres. “Els treballs d’aclarida re-

EL BRUC
PILAR MÀRQUEZ AMBRÒS 

dueixen la càrrega de combustible”, 
aclareix. En el cas de Montserrat, no 
va ser fins al 2004, que va fundar-
se l’APFEM, quan es va començar a 
arribar a acords conjunts amb els 
propietaris dels terrenys. Als llocs 
on encara no s’ha actuat hi ha una 
densitat d’entre 10.000 i 60.000 
pins per hectàrea, un polvorí d’ar-
bustos i arbres prims. 

La intenció de posar l’èmfasi en 
la silvopastura és que quan s’hagi 
acabat el període de quatre anys del 
programa, el juny del 2018, els ra-
maders hagin pogut establir el seu 
mitjà de vida al massís i hi puguin 
mantenir les pastures. Jordi Corre-
ro és un d’ells. Té set vaques que 
pasturen a la zona de Sant Miquel, 
una masia que va veure el foc de 
molt a prop i que ara es dedica al tu-
risme rural. Els pròxims mesos ad-
quirirà més bestiar gràcies a les fa-
cilitats que li posa Life Montserrat, 
i el seu soci, Òscar Robert, que fa de 
pastor, elogia la iniciativa: “És una 
oportunitat que no tindríem d’una 
altra manera”.  

El record de les flames 
El caràcter simbòlic de Montserrat 
va fer que, l’any següent dels focs 
del 86, el massís fos declarat Parc 
Natural i que creixés la presència de 
les Agrupacions de Defensa Fores-
tal (ADF) al territori. Josep Roig i 
Maria Teresa Jorba, de la masia La 
Morera (el Bruc), recorden bé 
aquell incendi. Amb l’ajuda del vent 
i una orografia difícil, va ser capaç 

de devorar la vegetació del 60% del 
massís. “A Montserrat van evacuar 
els estiuejants i des d’una de les teu-
lades es llançava aigua al foc, que 
era a tocar”, diu Roig. A la Maria Te-
resa i els seus fills també els van 
evacuar de casa per seguretat. 
“Quan vaig poder tornar a pujar 
amb l’alcalde de Sant Salvador de 
Guardiola, el camí encara fumejava 
i em vaig trobar que aquí s’havien 
cremat les finestres i les portes, pe-
rò també la majoria dels 700 amet-
llers que teníem al voltant, quatre o 
cinc truges i tot el paller –constata 
Roig–. Recordo que es va encendre 
al pont de Cal Mateu, i que quan tots 
els bombers eren allà, va començar 
un foc a Cal Tardà i vam adonar-nos 
que havia de ser provocat”. La crida 
de diversos alcaldes va posar en mo-
viment una gran quantitat de vo-
luntaris de tot arreu. Però Roig i 
Jorba relaten que, després, tota 
l’atenció va posar-se al monestir. 
“Allà hi va pujar Jordi Pujol i diver-
sos polítics, aquí vam refer-nos de 
mica en mica”, asseguren.  

Malauradament, el risc d’incen-
dis ha format part durant molts 
anys del que significa viure en 
aquesta masia del Bruc. “Ara mateix 
es veu bé la zona que va cremar-se 
en l’incendi d’Òdena, però aquesta 
vegada, tot i que ens ho van suggerir, 
no vam voler ser evacuats”, recor-
den, conscients de tot el mal que pot 
arribar a fer un incendi.eComposició fotogràfica a l’Alt Empordà feta amb una imatge dels incendis del juliol del 

2012 i una d’actual de la mateixa zona. CÈLIA ATSET

Preu 
La restauració d’un bosc 
suposa un cost de 1.000 euros 
per hectàrea

Vivència 
Els que van patir l’incendi del 
1986 recorden la impotència 
de veure com cremava tot
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Efectes sobre la biodiversitat

L’heterogeneïtat és la base de la biodiversitat. A l’entorn de Montserrat, la dinàmica de les darreres dècades 
ha portat a la consolidació d’un paisatge eminentment forestal i això es tradueix en una major uniformitat 
dels hàbitats i en una pèrdua d’oportunitats per a nombroses espècies que depenen dels espais oberts. Les 
accions del LIFE Montserrat trenquen aquesta dinàmica i afavoreixen un mosaic d’ambients que permet 
albergar una diversitat molt més àmplia d’hàbitats i espècies.

En l’àmbit del projecte, molts dels espais d’elevat valor natural existents, dins i fora de la Xarxa Natura 2000, 
mantenen un estat favorable en termes de biodiversitat i paisatge amb models de gestió de baixa intensitat: 
aclarides del bosc i ramaderia extensiva.

La gestió forestal i la recuperació d’espais oberts generen biodiversitat de manera directa a les àrees d’actuació 
del projecte. I al mateix temps, lluny d’aquestes àrees i de manera indirecta, afavoreixen la conservació de 
totes aquelles espècies i hàbitats que es podrien veure afectades per un gran incendi forestal.

Pel que fa a l’activitat ramadera, el bestiar en extensiu no produeix un empobriment de la biodiversitat en 
l’àmbit del projecte. Ben al contrari, la pastura és l’únic mitjà viable en aquest entorn geogràfic per mantenir 
els prats mediterranis i els espais oberts en general, i evitar l’embosquinament.

Resultats dels seguiments

El LIFE Montserrat ha treballat amb un ampli ventall d’indicadors per valorar l’efecte de les seves accions 
sobre la biodiversitat. En general caldrà més temps per poder avaluar amb rigor els efectes i l’abast real de les 
accions executades, però les primeres dades dels seguiments realitzats indiquen una resposta positiva pel 
que fa a la diversitat de papallones i d’espècies florístiques. 

Les papallones s’han emprat com a bioindicadors pel seu paper fonamental dins dels ecosistemes com a 
consumidors primaris (herbívors) i com a font d’aliment per a molts consumidors secundaris (depredadors). 
Per tant, tot allò que les afecta ho fa també a molts altres organismes. A més, mostren una gran sensibilitat 
respecte la composició i estructura de la vegetació, un factor sobre el qual incideixen directament les accions 
del projecte, i reaccionen ràpidament als canvis en les condicions del medi. Els seguiments de papallones 
s’han realitzat en punts representatius de les principals zones d’activitat del projecte, on s’han fet diverses 
actuacions de gestió forestal, cremes prescrites i implementació de pastura amb bestiar en extensiu.
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Les dades obtingudes als itineraris de Quatre Vents (El Bruc) i Puigventós (entre Olesa de Montserrat i 
Vacarisses) constaten que les majors abundàncies de papallones es concentren en prats de pastura, confirmant 
així la importància dels espais oberts per a la biodiversitat en aquest tipus d’ambients. En general, entre 2015 
i 2018 s’observa un increment tant en el nombre d’individus com en el d’espècies.

Resultats en papallones

També s’observen canvis ecològics significatius en relació als hàbitats disponibles. A 2015 i 2016 els resultats 
dels mostreigs indicaven un domini de papallones característiques de matollars i ambients ruderals. A 2018, 
en canvi, les vinculades a prats i pastures ja eren les més abundants i representaven el 40% del total.

Riquesa de papallones diürnes 
(nombre total d’individus)

Distribució de papallones a Puigventós en funció de l’hàbitat 
Percentatge (%) mitjà de presència segons preferències autoecològiques

Distribució de papallones a Quatre Vents en funció de l’hàbitat 
Percentatge (%) mitjà de presència segons preferències autoecològiques

Riquesa de papallones diürnes 
(nombre d’espècies)

Quatre Vents

Mitjana 2015/2016

2018

232

618

Puigventós

Mitjana 2015/2016

2018

355

533

Quatre Vents

Mitjana 2015/2016

2018

37

48

Puigventós

Mitjana 2015/2016

2018

39

44

Forestals Matollars Ruderals Espais oberts Altres

16

30

20

42

913

19 17

28

7

Forestals Matollars Ruderals Espais oberts Altres

7

31 31
39

55

28
25

29

2
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En els hàbitats més representatius de les àrees d’actuació del projecte s’ha fet un seguiment de les espècies 
de flora mitjançant transsectes. La comparativa dels resultats a 2015 (abans de les actuacions) i a 2018 (amb el 
gruix d’actuacions ja executades o en marxa) mostra un increment de la riquesa florística en tots els hàbitats 
excepte la màquia. L’increment és especialment significatiu als fenassars (prats secs dominats per una 
gramínia, el fenàs) i a les pinedes de pi blanc, on la gestió realitzada ha estat més intensa.

Hàbitat
Riquesa florística (nombre de tàxons)

2015 2018 Canvi

Brolla de romaní 25 26 +1

Fenassar 32 41 +9

Jonceda 33 36 +3

Llistonar 21 21 0

Pineda de pi blanc 18 28 +10

Màquia 22 19 -3

En espècies amenaçades d’alt interès per a la conservació, com l’àliga cuabarrada, el duc o l’aufrany, els 
resultats dels seguiments no són concloents ni significatius a causa del poc temps transcorregut entre 
l’execució de les accions i la finalització del projecte. Aquestes espècies, situades al capdamunt de la xarxa 
tròfica, no són indicadores eficients de canvis a curt termini. 

Els seguiments realitzats sobre les poblacions de conills i perdius, principals preses d’àligues i ducs, mostren 
tendències positives de creixement allà on s’han fet actuacions de recuperació d’espais oberts, tot i que 
l’efecte a escala del conjunt de l’àmbit del projecte encara no és significatiu.

En el cas de la cuabarrada, cal destacar que s’ha passat d’un sol territori dins l’àmbit del projecte el 2014 a dos 
el 2019, per bé que aquesta millora està clarament vinculada a la gran extensió d’espai obert sorgida després 
de l’incendi que va afectar la zona a l’estiu de 2015, més que no pas a les accions del projecte. Aquest fet mostra 
de manera clara allò que ja sabíem: que el foc forma part de la dinàmica natural dels ecosistemes forestals 
mediterranis i que és fonamental per al manteniment de la seva biodiversitat. Per això el LIFE Montserrat no 
pretén evitar tots els incendis forestals, sinó minimitzar el risc de patir grans incendis incontrolats, que són 
els que causen danys econòmics, socials i ambientals veritablement severs i perniciosos.

Resultats en espècies de flora Resultats en altres espècies
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Escenaris de futur
Adaptació al canvi climàtic

El model de gestió impulsat pel LIFE Montserrat està ben alineat amb la necessitat d’adaptació als escenaris 
climàtics actuals i previsibles en el futur a Catalunya i al conjunt de la Mediterrània. Tal com constata el 
projecte LIFE MEDACC, focalitzat en l’adaptació al canvi climàtic en 3 conques hidrogràfiques catalanes, 
la gestió dels usos del sòl és una eina imprescindible per mitigar els impactes observats i projectats pels 
escenaris de canvi climàtic. 

En aquest context, la gestió activa dels boscos, la creació d’espais oberts i la pastura extensiva són actuacions 
prioritàries en les estratègies d’adaptació d’un territori com el de Montserrat, i són a la vegada una recepta 
d’èxit per fer front a alguns dels principals reptes que planteja el canvi climàtic a Catalunya, com la reducció 
dels cabals dels rius i de la disponibilitat d’aigua al medi, la vulnerabilitat dels boscos a l’estrès, plagues 
i malalties pel fet d’haver d’afrontar un clima diferent al que hi havia quan aquella mateixa vegetació va 
establir-se a la zona, o l’augment del risc d’incendi associat a un major nombre de dies amb condicions 
climàtiques extremes.

L’exemple més clar el trobem en les actuacions d’aclarida dels regenerats de pi blanc. Aquesta espècie de 
pi és l’arbre que millor tolera les exigències del clima mediterrani, amb capacitat per suportar sequeres 
estivals rigoroses, prosperar en sòls pobres i mantenir taxes de reproducció elevades. Tenint en compte les 
projeccions climàtiques, boscos restaurats de pi blanc en baixa densitat com els que deixa el projecte podrien 
ser a mig termini les úniques formacions arbòries viables en extenses àrees dels entorns de Montserrat i per 
tant l’única oportunitat real per mantenir les funcions ambientals i socials del bosc i del paisatge, amb tota 
la seva biodiversitat associada.

Reptes de futur

L’abandó dels usos agraris en àrees on tradicionalment havien estat presents, l’increment de la superfície 
forestal i la desatenció dels boscos per manca de rendibilitat econòmica són circumstàncies que es 
repeteixen, amb més o menys intensitat, a tota la riba nord del Mediterrani. I aquesta realitat, amb l’afegit 
de les expectatives d’evolució dels règims de temperatures i precipitacions en l’actual escenari de canvi 
climàtic, obliga a impulsar mesures urgents per mitigar un risc cada vegada més elevat de grans incendis 
forestals incontrolats i pèrdua de biodiversitat en aquesta regió del món.

Un model com el que proposa el LIFE Montserrat pot ser, en aquest marc, una excel·lent oportunitat per 
evolucionar cap a un triple objectiu:

• Un territori més adaptat i defensable davant dels incendis

• Una millor gestió de la biodiversitat a la muntanya mediterrània, afavorint hàbitats i espècies d’elevat 
interès, en molts casos protegides per la normativa vigent

• Un impuls al dinamisme socioeconòmic en entorns eminentment rurals, amb noves oportunitats laborals 
en sectors tradicionalment desafavorits i inversions que dinamitzen l’economia local
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L’escenari desitjable

L’escenari desitjable passa per un model de gestió que recuperi funcions ecològiques fonamentals per a la 
salut dels ecosistemes agroforestals, com l’herviborisme, i que permeti tendir cap a un règim d’incendis 
semblant al que ha operat en aquest tipus d’entorns mediterranis durant els darrers segles, amb una successió 
d’incendis petits i mitjans amb períodes de recurrència de desenes d’anys, assumits des d’un punt de vista 
social, i que creen taques irregulars en diferents estadis de la successió vegetal, contribuint d’aquesta manera 
a l’heterogeneïtat del paisatge, la diversitat dels hàbitats i la discontinuïtat en l’acumulació i distribució del 
combustible.

No és possible (ni tampoc desitjable) impedir tots els incendis, però sí que ho és minimitzar el risc de que 
aquells que es produeixen evolucionin cap a grans incendis incontrolats. L’objectiu és mantenir el territori en 
les condicions adequades per tal que, en cas d’incendi, tinguem la capacitat de controlar el seu impacte sobre 
l’ecosistema, els béns i les persones. 

Pastors i ramaders: la clau de l’èxit

Els objectius del LIFE Montserrat no es poden assolir sense la consolidació d’explotacions viables que 
mantinguin la seva activitat de pastura en extensiu a llarg termini. I per fer-ho possible calen persones 
compromeses amb un model de gestió ramadera que anteposa la qualitat del patrimoni natural, del paisatge 
i dels aliments produïts a l’increment de beneficis econòmics o als ingressos a curt termini. Trobar aquestes 
persones no és una tasca senzilla, i menys en un entorn com Montserrat on l’activitat ramadera abans de 
l’inici del LIFE Montserrat era poc més que testimonial. Per tot això, els homes i dones que estan al capdavant 
de les explotacions ramaderes vinculades al LIFE Montserrat, avui constituïts en l’Associació de Ramaders 
de Montserrat, són l’actiu més valuós (i probablement també el més vulnerable) que deixa el projecte a la 
seva finalització. 

Noves iniciatives en marxa, com el Parc Rural del Montserrat, poden agafar el relleu i assegurar la seva 
continuïtat i viabilitat, en benefici del territori i del conjunt de la ciutadania.
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