
 

Nota de premsa  

 

Aquests ecosistemes constitueixen la cinquena part de la superfície dels 

boscos de Catalunya, i l’hàbitat arbrat més característic de la Mediterrània 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona 
presenten el llibre Els alzinars 
 

• Els alzinars, en les seves diferents tipologies, mostren importants i 

diversos valors tant per a la conservació de la biodiversitat com per a 

l’economia del país. Al llarg de la història i cultura catalanes, l’alzina 

ha estat utilitzada per a diverses necessitats humanes: edificar 

habitatges, travessar mars, llaurar camps, transportar collites i com a 

font energètica abans de l’arribada dels combustibles fòssils. 

 

• En l’actualitat hi ha arreu de Catalunya unes 180.000 hectàrees 

d’alzinars, que han anat en augment als darrers anys per l’abandó de 

conreus i la capacitat que té l’alzina de reviure després del foc. Per 

aquest motiu resulta imprescindible una gestió responsable i ben 

planificada d’aquests boscos. 

 

• Aquest manual és el primer de la sèrie sobre hàbitats terrestres que, 

en el marc del conveni de col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i 

la Diputació de Barcelona, es realitza conjuntament amb els principals 

experts en aquest camp: el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 

Forestals, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’equip de 

Biologia de la Conservació del Departament de Biologia Animal de la 

UB i el grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació del 

departament de Biologia Vegetal de la UB.  

 

• L’obra dóna una visió global i multidisciplinària de la realitat actual 

dels alzinars al nostre país, i ofereix exemples de bones pràctiques de 

gestió per fer front als reptes que planteja l’actual situació d’aquest 

ecosistema.  

 

Barcelona, 7 de maig de 2009.- Jaume Lanaspa, director general de la Fundació 
“la Caixa; Josep Mayoral, diputat de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, Xavier Bertolín, director adjunt de l’àrea de Medi ambient i Ciència de 
l’Obra Social “la Caixa” i Javier Retana, coautor del manual, han presentat avui a 
CosmoCaixa Barcelona el llibre Els alzinars. Manuals de gestió d’hàbitats. Es 
tracta del primer volum dedicat als hàbitats terrestres que es troba inclòs a la 



col·lecció Manuals de gestió d’hàbitats, adreçada a la compilació de tècniques i 
metodologies de treball que permetin millorar l’estat dels ecosistemes des dels 
espais terrestres fins a les aigües superficials. Exposar i divulgar criteris i 
experiències que ajudin a millorar la gestió dels boscos i espais oberts i rius és 
l’objectiu d’aquesta col·lecció, que compta amb un total de 15 manuals.  
 
Els alzinars pretén oferir una sèrie de documents tècnics rigorosos i a la vegada 
comprensibles per a un públic ampli, en els quals se sintetitzin els coneixements 
actuals sobre l’estat dels hàbitats i es formulin propostes per millorar-ne la gestió. 
 
Segons els autors, «el manual pretén ser un recull d’idees pràctiques per entendre 

el funcionament i la millora de la gestió que es fa dels alzinars, però també vol ser 

un motor generador de noves idees per a la recerca, a partir de la informació 

innovadora que s’ha volgut oferir».  
 
Els alzinars, en les seves tipologies de terra baixa, alzinars muntanyencs i 
carrascars, mostren importants valors de caire ambiental, florístic, faunístic, 
socioeconòmic i paisatgístic, i estan considerats hàbitats d’interès comunitari per 
la Unió Europea.  
 
Els boscos catalans per regla general estan formats per masses forestals joves. El 
seu fruit, la gla, sustenta un munt de relacions tròfiques dels animals que hi viuen. 
I això atorga als alzinars una importància cabdal per a la conservació de la 
biodiversitat. 
 
Al mateix temps, i a l’igual que la major part de boscos mediterranis, l’escassa 
rendibilitat econòmica dels alzinars ha comportat un important canvi en el seu 
règim d’ús, que obliga a afrontar noves fórmules de planificació i gestió que 
incorporin els condicionants presents per tal que no desapareguin. 
 
Cinc capítols: descripció, funcionament, indicadors, usos i aprofitament, 

fitxes de bones pràctiques i annexos 
 
El manual estructura els seus continguts en cinc capítols. El primer se centra en la 
descripció d’alzines i carrasques, la seva distribució a Catalunya en funció de la 
tipologia i les principals espècies de flora i fauna associades. 
 
En el segon apartat, dedicat al funcionament, s’analitzen els condicionaments 
que limiten la distribució d’alzinars a Catalunya en funció de les facilitats o 
dificultats de creixement que ofereix cada zona, com es reprodueixen a través del 
seu fruit, la gla, i la seva regeneració per rebrotada motivada per una gran 
pertorbació. També s’hi explica el tipus de creixement i s’hi dóna informació sobre 
l’estructura i la dinàmica de l’hàbitat. 



 
En el tercer apartat els autors proposen una sèrie d’indicadors per a l’avaluació 
dels valors de conservació, productius i socials de l’hàbitat i de les principals 
espècies associades. Per primera vegada, els autors han utilitzat les dades de 
milers de parcel·les dels inventaris ecològics i forestals de què es disposaven per 
proposar un seguit d’indicadors que han permès contextualitzar els alzinars a 
Catalunya. El primer pas per fer una gestió responsable i sostenible. 
 
Revisar els principals usos i aprofitaments associats tradicionalment a l’hàbitat i 
el seu interès actual per aquestes activitats és el que es presenta en el quart dels 
apartats. 
 
Les fitxes, una guia per a les bones pràctiques  

 
Per tal de donar eines que facilitin la tasca als professionals de la gestió de 
sistemes naturals i a aquells ciutadans interessats, el manual disposa d’un darrer 
apartat de fitxes que, de manera molt clara, recullen un seguit de 
recomanacions de gestió associades a l’aprofitament i a la conservació dels 
hàbitats, on es formulen propostes per a la millora de la seva gestió.  
 
L’única garantia de protecció del patrimoni natural a llarg termini és la planificació 
de la gestió racional de tots els espais lliures, de la qual també depèn la qualitat 
de vida de tots els ciutadans. 
 

Per a més informació:  
Irene Roch. Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”. Tel. 93 404 60 27 
Glòria Santamaria, Servei de Premsa de la Diputació de Barcelona. Tel. 93 402 
20 94 

 
 
 


