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Resum Resumen Abstract 

En el present treball es caracterítza. des 
deis punts de vista florístíc i forestal, 
una pineda secundaria mixta de pi 
blanc (Plnus i pi pínyer 

situada a Torre Marimon 
(Valles Oriental, Barcelona), que s' esta 
estudiant des de 1996. Es tracta d'una 

amb arbres d'edats semblants 
(massa regular) a la qual no s'ha fet cap 
tractament sílvicola des de 1978. S'es
tudia la seva estructura i el creixement 
del diametre normal deis arbres. 
Actualment no s'observen pins joves en 
el sorabosc. Es discuteix la funció so
cial d' aquests tipus de masses forestals. 
En el suposit d'un plantejament de ges
tió de la pineda, es concreten alguns 
crÍleris de tractament. 

;v!ots dau 

Pineda, dj¡lInetre normal, area basal, 
creixement corrent 

En el presente trabajo se caracteriza, 
desde los puntos de vista florístico y fo
restal, un pinar mixto de pino carras
co (Pinus balepensis) y pino piñonero 
(Pinus plnea) situado en Torre Mari
mon (Valles OrientaL Barcelona), en 
estudio desde 1996. Se trata de un pí
nar con árboles de edades próximas 
(masa en e! que no se ha rea
lizado ningún tratamiento silvícola 
desde 1978. Se ha estudiado su es
tructura yel crecimiento de! diámetro 
normal de los árboles. Actualmente no 
se observan pinos jóvenes en e! soto
bosque. Se discute la función social de 
este tipo de masas forestales. En e! su
puesto de un planteamiento de gestión 
del pinar, se concretan algunos criterios 
de tratamiento. 

Palabras clave 

Pinar, diámetro normal, área basal, 
crecimiento corriente 

A míxed pine Eorest (Pinus naleDt:n.\,1S 

and Pinus located at Torre 
Marímon (Valles Oriental, Barcelona) 
has been monítored since 1996, in flo
ristic and forestry terms. It is an even
aged forest where no treatment 
has done since 1987. The forest 
structure and the current annual in
crement of stem diameter (dbh) was 
studied. Nowadays, there is no pine re
cruitment by natural regeneraríon. The 
social function of the pine forest is dis
cussed. Based on the results, and in the 
case that a pine forest rnanagement 
sheme was undertaken, we summarize 
several treatment criteria which rnight 
be used. 

words 

Pine forest, diameter at breast height 
(dbh), basal area, current annual 
increment 
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Introducció 

Antigament, una part de la superfície de moltes de 
les finques agrícoles del Valles es destinava a l'ús 
forestal. El bosc, a vegades arbredes o brolles ar
brades, era treballat per a l'obtenció de fusta amb 
finalitats diverses que anaven variant segons les ne
cessitats de l' epoca. 

Actualment, una superfície relativament im
portant de la finca Torre Marimon esta ocupada per 
pinedes secundaries. Són pinedes mixtes de pi 
blanc (Pinus halepensi.r) i pi pinyer (Pinus pinea). 

La fusta del pi blanc és molt clara, de gra fi, elas
tica i molt resinosa, molt dura i semipesada. És una 
fusta bona per a calefacció, capseria i travesses de 
tren. Poc emprada en fusteria (per la seva duresa 
i riquesa en resina) i en construcció (RocET, 1992). 
Al Valles era practica habitual extreure els tanins 
de l' escor\=a dels pins blancs (BADIA el al., 1983 l. 

La fusta del pi pinyer s'usa per fabricar traves
ses de tren, per a la construcció, per a l'obtenció 
de cel-lulosa, per a l' embalatge i per a la construc
ció de vaixells. La producció de pinyes és molt 
apreciada (BADIA el al., 1983 l. 

Fa ja un cert temps que, en general, les pinedes 
del Valles van deixar de ser aprofitades des del punt 
de vista de l'explotació forestal i dels usos secun
daris (brancada, carbó vegetal, resina, fruits, etc.). 
Malgrat la baixa rendibilitat actual de les pinedes 
de l'area mediterrania, hi ha autors que consideren 
que és necessari realitzar una silvicultura d' aquest 
tipus de forest (COUHERT i DUPLAT, 1993). Un ele
ment molt important en aquesta argumentació és 
l'elevat risc d'incendi que presenten aquestes mas

ses forestals. Un altre element per tenir en consi
deració és la funció social d'aquests espais naturals. 

Objectius 

L'objectiu d'aquest treball és caracteritzar la pine
da secundaria de Torre Marimon. En particular, 
coneixer la seva estructura i la dinamica de crei
xement dels arbres per tal de proporcionar una in
formació útil en el moment, si escau, de plan tejar 
estrategies sílvicoles de futuro 

Localització de la pineda 

La pineda de pi blanc i pi pinyer estudiada es 10
calitza a la finca Torre Marimon (Caldes de 
Montbui, Valles Oriental) i és propietat de la 
Diputació de Barcelona (fotografies 1, 2, 3 i 4 l. Es 
tracta d'una pineda secundaria propera al bosc de 
Can Pujol, gairebé allímit oest de la finca. 

La pineda objecte d'estudi es troba en una pe
tita conca de 27 ha d'ús basicament agrícola, equi
pada per al seguiment de diversos processos hi
drologics. Les característiques generals del medi es 
descriuen en un treball previ (vegeu CAÑAMERAS el 

al., 1998). 

Característiques de la pineda 

Quan es parla de pineda secundaria es vol signi
ficar que es tracta d'una comunitat transitoria en 
procés d'autoorganització, procés també anome-

Foto 1. Vista de la pineda 
des del capdamunt de la 
torre de la finca Torre 
Marimon (Caldes de 
Montbui, Valles Orienta]). 
Es pot observar la línia 
electrica que passa per la 
pineda objecte d'estudi 
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Foto 2. Vista de la pineda 
des de l'estaCÍó 
d' aforamenr de la canea. 
situada arran de la 
carretera 

Foto }, Vista del mantell 
marginal de la pineda en el 
límit amb les paree!·les 
experimenrals on s'assagen 
tres tipus Jiferents de 
treball de! sol 

Foto 4, Vista de la pineda 
en ellímit que mira a la 
bassa. Es pot observar (el 
bose és més baixl la zona 
irnmediatament per sota la 
línia e!ectrica 
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Foto 5. Aspecte del sotabosc de la pineda 

nat successió secundaria. No disposem d'infor
mació relativa a l'origen d'aquesta pineda. Ledat 
dels píns (a 1,3 m del so1), determinada a partir 
d'una avaluació preliminar, se situa entre 41 i 59 
anys. 

A la biblioteca de Torre Marimon hi ha un mapa 
de rany 1853 (<<Mapa de la Baronía de Cañellas en 
Caldas de Montbuy») en que es poden observar els 

camps que tenia la finca en aquell moment (esca
la 1:1956). Aleshores la massa forestal ocupava mol
ta més superfície que actualment. A partir l'es
mentat mapa, es pot deduir que a la part central 

l'area de la pineda objecte d'estudi hi havia un 
camp, probablement un olivet. Al final de la decada 
dels seíxanta, un íncendí la va afectar (CruvILl.ÉS, 
comentarí personal). L any 1978 es va practicar una 
aclarida selectiva moderada. D'aleshores ens;a, no 
s'hi ha fet cap altre tractament silvÍcola. Actual
ment, la pineda presenta l'aspecte propi d'un 
«bosc» poc net. Els esbarzers (Rubus ulmz/olius), 
les vidielles (Clematis /lammula), les vídalbes (Cle
matis vitalba) i e1s arítjols (5milax aspera) prolife
ren en el sotabosc (fotografíes 5 i 6), 

Hi ha uns quants aladerns (Rhamnus alaternus) 
i alzines (Quercus ilex) de poca altura que, junta
ment amb individus d'altres especies, testimonien 
la vegeta ció climacica de la zona (Quercetum ilicis 
galloprovinciale, alzinar litoral). Així mateix, es po
den observar uns quants peus d'olivera (Olea eu
ropaea). És for~a aparent que el «bosc» no es tre
balla i que de mica en mica es transforma en alzinar. 
La recuperació de l' alzinar es veu, pero, entorpida 
per la freqüentació humana (passejades, recoHec
ció d'esparrecs boscans, etc.) i la pressió esbrosta
dora dels ramats de bens. No obstant aixo, cal va
lorar la funció d'esbarjo que ofereix aquest tipus 
d'espai natural. 

Material i metodes 

L abríl de 1996, es va fer un primer inventad flo
rístíc, que en posteriors visites s'ha anat ampliant. 
Es va delimitar una parcel·la rectangular de 0,1 ha 
(20 m x 50 m). Dins d'aquesta parcel·la es van in
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Figura 1. Distribucíó 
espacial dels arbres 
(díametre normal superior 
a 5 em) a la pareel·la de la 
pineda secundaria de 
Torre Marímon. Ph, Pinus 
balepi!nsis); Pp (Pinus 
pinea); Sd (Sorbus 
domestica); t arbres morts 
i any. La grandaría dels 
símbols és proporcional al 
diametre normal 
eorresponent al primer 
inventari (abril de 1996) 
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Foto 6. Aspecte del 
sotabosc de la pineda. 
Presencia de peus morts 
i de les corresponents 
soques 

ventariar tots els arbres de díametre normal (me
surar a 1,3 m del sol) superior a 5 cm. Per tal de 
facilitar la repetició en anys posteríors del mesu
rament del diametre normal, es va pintar una rat
lla a l'al~ada d'I,3 m del sol. A cada arbre es va 
col·locar una etiqueta d'alumíní numerada. Es va 
determinar la situació dels arbres a la parcel·la (fi. 
gura 1). Des de 1996, s'ha cada any, en el mes 
d'abril, un inventari mesurant els diametres nor
mals. El mes de febrer de 1997, es van mesurar les 
al~aries dels arbres. 

El tractament estadístíc de les dades s'ha fet 
amb l'ajut del paquet estadístíc SAS (SAS Insti
tute, 1992). 

Resultats 

Inventari florístic 

S'ha observat un total de 27 especies vegetals (tau
la 1). El pi blanc (Pinus balepensis) í el pi pinyer 
(Pinus pinea) són les especies que, juntament amb 
un indivídu de servera (Sorbus domestica), constí
tueixen l'estrat arbori alto El fet de no haver-se fer 
cap operació forestal durant vint-í-un anys ha afa

el desenvolupament d'un estrat arborí baíx, 
amb presencia d'alzines (Quercu s aladerns 
(Rba11'mus alatemus), etc. Tot i així, la presencia del 
roure (Quercus cerrioides), la servera (Sorbus do

Taula 1. Especies vegetal s presents a la parcel·la de la pi
neda secundaria de Torre Marimon (Caldes de Montbui, 
Valles Orienta!) 
----------------_............_-

Estrat 	 Erpccie 

Arborí ah 	 Pinus halepellsis (pi bJanc) 

Pinus pinea (pi 

Sorbus domestica (scrvcra) 

Arbori baix, flsparagus acu!zfolius boscana) 


arbustiu Ce!tú australis (llcdoncr) 

i líanoíde 
 Clematis jlammula (vídicHa) 


Clematis vita!ba (vidalba) 


Crataegus mOllogylla blanc) 


Daplme gnidium (matapoll) 


Hedera hel¿y (heura) 


lunvt)("rll\' communis (ginebró) 


vulgare (olívereta) 

Lonicera etrusca (lligabosc) 

Olea europaea (olivera) 

Pistada lentiscu.> (llentiscle) 

ssp. cerrioides (roure cerrioide) 

Quercu.\ ilex (alzina) 

Rhamnlls alaternus (aladern) 

RosmarinUJ offiánalis (romaní) 

Rubia (rogeta) 

Rubus (esbarzer) 

RUSCUJ aculeatus (galzeran) 

Smilax ilspera (arítjolJ 

Ulex (gatosa) 

Ulmus minor (om) 

mestica) i ellligabosc (Lonicera etrusca) testimonia Herbací Brachypodium phoi'lIicoidn (fenas de 

la proximitat del territori de les rouredes. 
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Taula 2. Pariunetres forestals de la pared·la de pineda 
secundaria de Torre MarÍl110n (Caldes de Montbui, 
Barcelona) 

Diámetre Alfária 
normal mit/á Area mitjillJa 

Dcnsitilt (cm) ::: error hasal (m) ± error 
hil- 1) estándilrd (m2 ha-1) cstánJard 

1996 380 27,58 1,78 26,18 

1997 360 29,33 ± 1,77 27,44 17,63 ± 0,63 

1998 350 30,27 ± 1,70 27,91 

1999 350 30,50 ± 1,72 28,33 
--_....._--_...._---  ~-------

Estructura de la pineda (taula 2) 

L'any 1996, dels 38 arbres de diametre normal de 
més de 5 cm, 32 (84%) eren pins blancs (Pinus ha
lepensisJ,5 (13%) pins pinyers (PillUS pillea) i 1 
(3 %) servera (Sorbus domestica). 

La densitat d'arbres a la parcd·la ha passat 
de 380 (1996) a 350 (1999) peus per hectarea. 
Aquesta densltat és característica d'una pineda ma
dura (COUHERT i DUPLAT, 1993). Durant el temps 
en que s'ha realitzat l' estudi s'han mort tres píns 
blancs, dos en el període 1996-1997) i el tercer en 
el període 1997 -1998. el moment d'escriure el 
present treball, un d' aquests pins resta abatut al ter
ra de la parcel·la. Un fet destacable és l'absencia de 
pms ¡oves. 

1996 

]íl 

Classes diametriquc'i (cm) 

1998 

Classes diametriqucs {(,'mI 

El diametre normal mitja ha passat de 27 ,6 cm 
(1996) a 30,5 cm (999), la qual cosa representa 
un increment del 8,2 % de I'area basal, suma del 
conjunt de les seccions normals de la parcel·la es
tudiada (PARÉS, 1992). Valors d'area basal com els 
observats a la parcel·la estudiada són caracterís
tíes de pinedes madures (COCHERT i DUPLAT, 
1993 ). 

El 4 de febrer de 1997, l'als;aría mitjana dels ar
bres era de 17,6 m. I.:arbre més alt feía 23 m i el 
més baix, 4,6 m. I.:alcaria dels arbres determina una 
classificació de la massa forestal. arbres domi
nants i codominants superen els 20 m des de la base 
fins a }'extrem superior de la caps;ada. EIs arbres 
anomenats intermedis queden per sota dels 20 m. 
1 els dominats presenten als;aries inferiors als 15 m. 
Representen la massa accessoria composta per ar
bres decadents. 

Distribució de freqüencies dels diametres 
normals dels arbres de la parcel·la 

Tot i que les edats dels arbres se situen en un in
terval relatÍvament estret (de 41 a 59 anys a 1,3 m, 
com hem assenyalar), s'observa una important va
riació en la grandaria del diametre normal (1'any 
1996, osciUava entre 5,15 i 46,8 cm). 

Les distribucions de freqüencies dels diametres 
en classes 5 cm d'interval (figura 2) és fors;a si· 
milar en els quatre anys. Durant aquest període, la 

1997 

ChWie~ diarnCiriques !cm) 

1999 

lul 
Cla¡"ses di-amHriques ¡cm) 

Figura 2, Distribució per classcs dial11etriqucs (diametre normal) deis pcus de la parcd'la de la pineda de Torre Maril110n 
(Caldes de Montbui, Vamos Oriental) per a cadascun deis quatrc inventaris rcalitzats 
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classe diametríea 5 -10 cm ha presentat un balanc; 
negatiu, a causa de la mon de dos arbres suprimits 
(no rebíen Hum directa) i, alhora, pel fet que no es 
presenta reclutament per regenera ció natural, és a 
dir, que no hi ha píns joves. La classe diametríea 
de més grandaria és la de 45-50 cm, i ha incre
mentar la seva freqüencia (de dos arbres el 1996 a 
cinc el 1999l. 

La distribució deIs arbres de la pineda en clas
ses diametriques pot ser comparada a una distri
bució normal, amb una lleugera tendencia a 
apareixer un píe en la banda de les classes diame
triques de més grandaria. Ledat deIs arbres i la for
ma d'aquestes distribucions indiquen el caracter de 
bosc regular de la pineda. 

Creixement en diametre deIs arbres 

Els arbres creixen en diametre i en alc;aria i, per 
tant, en volum. A panir dels inventaris anuals es 
presenten els resultats dels creixements corrents, els 
increments de diametres de cadascun dels tres anys 
09697' i97-98, i9899), aixÍ com també la mirjana del pe
ríode de seguiment (taula 3). FAMADAS (1997) va 
estimar les existencies (Vee, volum de fusta amb 
escorc;a) de la pineda e11997, utilitzant les equacions 
de l'Inventari Forestal NacionaL Així mateix va es
timar les produccions (lAVe, increment anual de 
volum amb escorc;a) per al període 1996-1997. 

El creixement corrent en diametre, mitjana dels 

4 

~ 3,5,.., 

-~ 3 

.. 

.. 

Taula 3. Increment anual del diametre normal dels 
,ubres de la parcel·la en el període abril 1996 - abril 1999. 
El creixement corrent del diametre s'expressa en 
percentatge del diametre inicial 

¡¡¡crement corrent 
Nomhre d'ilrhrcs (%) ± error cstá¡¡dard 

1996-1997 36 3,42 ± 0,44 

19971998 35 0,91 0,12 

1998-1999 35 0,75 ±.O,08 

1996-1999" 35 1,61 0.15 

':. L'increment corrent (X,) del període és el creixement 
anual, mitjana deis tres anys. 

tres anys Oc), és d'un 1,6% respecte al diametre 
normal de l' abril 1996 (s'hi inclou l' escorc;a). El 
valor maxím d'aquest parametre és del 3,5% i el 
mínim, del 0,2%. Aquestes diferencies en el crei
xement que presenten arbres es poden utilitzar 
a l'hora de seleccionar-los amb l' objectiu de rea
lítzar algun tractament sílvícola. A la figura 3 es 
mostra la distribucíó del creixement corrent (i), de 
mitjana deis tres anys, del diametre normal de ca
dascun deIs arbres de la parcel·la. 

Els arbres, a mesura que tenen més diametre, 
tendeixen a presentar increments diametrics anual s 
menors. La majoría dels arbres presenten ic supe
riors a l' 1 %. Destaquen sis arbres que creixen poc 
i amb diametres normals sÍtuats entre 10 i 30 cm. 

. . 


O+----.-----r----.----.-----.----,---~----,_----~--_, 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Diametre normal 1996 (cm) 

Figura 3. Creixement 
corrent Oc), mitjana deIs 
tres anys Je seguiment 
(t 996-1999), dd diametre 
normal deis arbres de la 
pared·la d'estudi de la 
pineda secundaria de 
Torre Marimon (Caldes de 
Montbui, Valles Oriental) 
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En general, es tracta d'arbres que per una raó o al
tra es poden considerar suprimits i que, normal
ment, convé eliminar mitjan<;ant una adarida. 

Discussió 

Des d'un punt de vista forestal, la pineda Torre 
Marimon presenta els símptomes d'un bosc que fa 
temps que no es treballa (des de l'aspecte del so
tabosc, passant per la presencia d'arbres morts en 
peu o al sol, fíns a una excessÍva massa accessoría, 
que és com es denomina el conjunt d'arbres 
dents). És més que probable que el 1978, any en 
que es va practicar la darrera aclarída, no es ta
llessin els peus dominats per tal de procurar espai 
als millors individus. Tot sembla indicar que es van 
tallar preferentment els individus de més diametre. 

sabut que un arbre prim no té per que ser jove, 
i la reacció d'aquest tipus d'arbres a les tallades sol 
ser baixa. 

evident que es pot optar per la no-interven
ció i que de manera natural es regeneri l'alzinar. Un 
alzinar ben constitult no és, pero, un bosc apte per 
a les passejades. No obstant aixo, en un moment de
terminat i des d'una optica conservacionista, podría 
ser interessant disposar d'un bosc dimacic (con
servació de la biodiversitat dels boscos del Valles). 

Una altra possibilitat és optar per la intervenció. 
funció de l'objectlu, es poden plantejar diferents 

sistemes de gestió. FAtvlADAS (1997) proposa dues 
alternatives ben diferenciades: 1) pineda amb or
denació per tallades d'aclarida succesíva (alterna
tiva més productivista), i 2) bosc mixt de pins i al
zines més estables (alternativa de combinació 
entre funció productiva i funció recreativa). 

En el suposít d'un plantejament de gestió de la 
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pineda, amb els resultats obtinguts es poden con
cretar uns quants criteris de tipus 

1. D'acord amb l' estimacíó d'edat deIs arbres, 
la densitat actual de la pineda massa elevada. A 
Fran<;a, per a pinedes de pi blanc de cinquanta anys 
o més, es recomanen densitats deHO peus per 
hectarea o menys (ONF i CRPF, 1992). 

2. En aquesta situació d'alta densitat, els peus 
dominants ofeguen els altres, en particular els de
cadents, i els impedeixen de com fóra de
sitjable. Aquesta sÍtuadó de competencia, portada 
a l'extrem, pot comportar la mort deIs arbres. 

3. S'ha observat la mort de tres arbres a la par
cel·la. No es descarta que pugui morir algun peu 
més que actualment es troba molt depauperat. 

4. En cas d'haver-se de fer una aclarida, peus 
seleccionats en primer lloc haurien de ser els 
de les classes diametrals inferiors (de 10 a 30 cm 
de dirunetre norma!), amb un creixement corrent 
del diametre normal més baix. 

5. No hi ha pins ¡oves. No sembla que en la si
tuació actual es pugui produir redutament per re

naturaL 

Agra'iments 

molt agra'it a M. Masip i D. Crivillés per la 
informacíó que m 'han donat sobre aspectes histo
ries de la pineda. 

Vull agrair també la col·laboració de L. Dalmau, 
F. Famadas, M.T. Mas, T. Martiáñez i J. Pérez en 
el treball de camp, en el moment de realitzar l'in
ventad forestal. 

L'ínici d'aquest treball ha estat possible grades 
a l'ajut la UE (Projecte VAHMPlRE, ENV4
CT95-0134). 

posta d'una alternativa de ESAB. 62 pago [treball de 
final de carreral. 
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