
 
 
 
 
 
Donar a conèixer la importància de conservar els ecosistemes terrestres i 

sensibilitzar els visitants són alguns dels objectius d’aquesta nova iniciativa 

mediambiental  
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament d’Arucas presenten 
l’exposició El mont canari 

 
 
• Els boscos són els ecosistemes terrestres amb més biodiversitat del món. 

Conserven el patrimoni genèric de milers de milions d’anys d’evolució. Pel que 

fa a boscos, a Espanya estan representats gairebé tots els paisatges europeus, i 

el resultat n’és una de les majors biodiversitats d’Europa.  

 

• Els arbres regulen la humitat i la temperatura, mantenen en funcionament el 

cicle de l’aigua, purifiquen l’aire, afavoreixen la formació d’humus i protegeixen 

de l’erosió. A aquestes funcions, cal afegir-hi les associades a l’aprofitament 

dels boscos com a recurs i el gran valor sociocultural que tenen per als éssers 

humans. 
 
• Com funciona un arbre? Com es forma l’humus? Què és la fusta? Des dels 

humils cucs de terra, imprescindibles per a la fabricació d’humus, fins als 

arbres, els protagonistes indiscutibles, aquesta exposició fa un recorregut pel 

complex ecosistema anomenat bosc.  

 

• El mont canari també recull les principals espècies arbòries de les illes 

Canàries a través d’una singular col·lecció i es podrà veure en el Museu 

Municipal d’Arucas. Aquesta exposició s’emmarca dins del Programa de medi 

ambient i ciència de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

Arucas, 12 de maig de 2009. Els boscos espanyols ocupen el 29 % de tot el territori 
continental i insular. A les Canàries hi ha una superfície del 18 % de mont arbrat 
repartida en totes les illes, excepte Lanzarote i Fuerteventura. A l’arxipèlag es 
reparteixen els diferents pisos de vegetació de la regió biogeogràfica de la 
Macaronèsia amb predomini de les coníferes (pins canaris) sobre les frondoses (mont 
verd i laurisilva).  
 

El mont no és un conjunt d’arbres, sinó que és un ecosistema caracteritzat per la 
predominança d’aquests vegetals, un ecosistema complex, en què els diferents 
elements que el formen (arbres, arbustos, animals, fongs, bacteris, etc.) tenen un 



paper fonamental i estan íntimament relacionats els uns amb els altres. Com a 
component de la biosfera, el bosc compleix una sèrie de funcions ecològiques 
fonamentals. A més de totes aquestes funcions, també cal tenir en compte les 
associades a l’aprofitament de les muntanyes com a recurs i el gran valor sociocultural 
que tenen per als éssers humans. Un zoom d’imatges presenta d’una manera molt 
clara la jerarquia dels ecosistemes, des de la biosfera fins a un microsistema del sòl 
d’un mont. El primer apartat de la mostra se centra en aquest tema. 
 
Els protagonistes principals d’aquests ecosistemes són els arbres, i per això se’ls 
dedica el segon apartat. Els arbres són éssers vius pluricel·lulars, vegetals i llenyosos, 
que ocupen l’estrat més elevat de la vegetació. El tronc i les branques actuen com a 
estructures de suport i transport de substàncies entre la part aèria i la part subterrània. 
A les fulles és on té lloc la fotosíntesi i els intercanvis majoritaris de gasos i aigua amb 
l’atmosfera. Per tant, la seva importància és essencial. Es calcula que les 
aproximadament 250.000 fulles que té un roure adult fabriquen el 90 % de la matèria 
orgànica de tot el cos de l’arbre. Al mateix temps, els arbres són els que regulen 
l’entrada de llum i la humitat, proporcionen aliment i recer a plantes i animals, 
sustenten el sòl i aporten material per fabricar humus.  
 
L’humus és la part superior del sòl, formada per la barreja d’elements minerals i restes 
orgàniques. Manté el sòl airejat i esponjat, reté l’aigua i els minerals i aporta nutrients 
lentament. Els cucs de terra, els fongs i els bacteris compleixen una important funció 
de reciclatge i d’enllaç entre el món mineral i la planta. Una reproducció en la qual es 
mostren els diferents components del sòl —roca mare, grava i restes vegetals— 
permetrà veure alhora les activitats dels cucs de terra, la seva importància i les 
diferents capes del sòl. 
 
El mont a les Canàries és el tercer àmbit de l’exposició. S’hi explica que Espanya és 
el país d’Europa amb més biodiversitat i les Canàries en concret tenen moltes 
espècies endèmiques. El territori macaronèsic canari té un clima temperat i la 
vegetació està influïda per tres factors: la influència dels vents alisis, la proximitat de la 
costa nord-africana i l’orografia de les illes. Aquesta riquesa també es fa palesa en la 
diversitat de flora que hi ha. Deu espècies de les més representatives de les Canàries 
s’exhibeixen en aquest espai. El públic que visiti la mostra també es trobarà amb una 
col·lecció de fulles, llavors i fruits, com també instruments fabricats amb la fusta 
d’aquestes espècies.  
 
A totes les regions hi ha arbres singulars, reconeguts per la gent a causa d’alguna 
característica o història concreta. És el cas dels dos exemplars que acull El mont 

canari:  
 
• El Drago Mil·lenari Icod de los Vinos, Tenerife. A Icod de los Vinos hi ha 
l’exemplar de drago més conegut de totes les illes Canàries. Amb 17 metres d’altura i 
20 metres de perímetre a la base, s’estima que té una edat de 400 anys. 
 



• Els Pins de Gáldar Moya, Sta. María de Guía; Gran Canaria. A cavall dels 
municipis de Moya i Santa María de Guía, es troba el conjunt monumental de pins 
conegut com a Pinos de Gáldar; fan entre 15 i 25 metres d’altura i presenten 
perímetres d’entre 6 i gairebé 8 metres.  
 

 
El mont canari i l’ésser humà 

 
La història de l’ús dels monts canaris passa per tres períodes ben delimitats: la 
presència aborigen a les illes, la conquesta de les Canàries per part dels espanyols i 
l’etapa contemporània de l’arxipèlag. 
 
L’ús dels recursos forestals per part dels aborígens canaris era principalment domèstic 
(recipients, materials de construcció, bigues, portes, etc.). També cal destacar un ús 
agropecuari i de vegades feien servir primeres matèries forestals per a manifestacions 
culturals com ara ritus funeraris. 
 
En el període comprès entre els segles XV i XX, els usos del bosc estaven decisivament 
marcats per la política forestal dels conqueridors espanyols. A partir del segle XVI 
s’instal·la una economia mercantilista que accentua el ritme de desforestació. 
 
A l’inici del segle XX la situació forestal segueix la dinàmica del segle XIX: les pinedes 
pateixen una reducció de gairebé el 60 % i l’extensió de laurisilva es redueix a uns 
pocs fragments. Durant la primera meitat del segle XX les dues Guerres Mundials, i 
també la Guerra Civil espanyola, es converteixen en màxims de demanda de primeres 
matèries forestals de les Canàries. Com a solució, a la darreria dels anys quaranta es 
posen en pràctica instruments de repoblació forestal com els Plans d’Ordenació 
Forestal i la declaració d’Espais Naturals Protegits. Això suposa un creixement en la 
superfície forestal canària. 
 
El segle XXI planteja reptes al voltant del bosc, no sols relacionats amb la recuperació i 
la conservació de la massa forestal canària, sinó també amb la recuperació i la posada 
en valor del patrimoni sociocultural vinculat als boscos insulars: oficis, estris, artesania, 
etc. 
 
Els incendis i les seves conseqüències i un apartat de conclusions posen punt i final a 
aquesta mostra.  
 
 
Dades globals 

 
• La superfície de boscos en el món és d’uns 4.000 milions d’hectàrees, 
aproximadament el 30 % del total de l’escorça terrestre. 
• Si dividim la superfície de boscos entre els habitants de la terra, surten unes 0,62 
hectàrees per persona (una hectàrea equival a la superfície d’un camp de futbol).  



• Més de la meitat dels boscos del món es troben a Rússia, el Brasil, el Canadà, els 
Estats Units i la Xina. 
• Deu països tenen les dues terceres parts de la cobertura de boscos del planeta. 
• Cada any es perden uns 13 milions d’hectàrees en el món a causa de la 
desforestació. 
• En els anys noranta, la pèrdua de superfície boscosa va ser de 8,9 milions 
d’hectàrees l’any. En els primers cinc anys del segle XXI, la pèrdua neta va ser de 7,3 
milions d’hectàrees l’any, una àrea equivalent a la superfície de Sierra Leone o el 
Panamà; o el que és el mateix, 200 km² al dia, uns 4.000 camps de futbol al dia. 
 
• Els deu països amb més pèrdua de boscos (1990-2000)  
1. Brasil (–2.309.000 ha/any) 
2. Indonèsia (–1.312.000 ha/any) 
3. Sudan (–959.000 ha/any) 
4. Zàmbia (–851.000 ha/any) 
5. Mèxic (–631.000 ha/any) 
6. República Democràtica del Congo (–532.000 ha/any) 
7. Myanmar (antiga Birmània) (–517.000 ha/any) 
8. Nigèria (–398.000 ha/any) 
9. Zimbabwe (–320.000 ha/any) 
10. Argentina (–285.000 ha/any) 
 
• Els deu països amb més augment de boscos (1990-2000) 
 

1. Xina (+1.806.000 ha/any) 
2. Estats Units (+388.000 ha/any) 
3. Bielorússia (+256.000 ha/any) 
4. Kazakhastan (+239.000 ha/any) 
5. Federació Russa (+135.000 ha/any) 
6. Espanya (+86.000 ha/any) 
7. França (+62.000 ha/any) 
8. Portugal (+57.000 ha/any) 
9. Vietnam (+52.000 ha/any) 
10. Uruguai (+50.000 ha/any) 
 
 
 
 
 



 

El mont canari 

Del 12 de maig al 8 de juny de 2009 
 

Inauguració:  
Dimarts 12 de maig, a les 20 h 
 

Museu Municipal d’Arucas 

Plaza de la Constitución, 2 
Arucas (Las Palmas)  
 
Horari: 

De dilluns a divendres, de 10 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 13 h 
Diumenges i festius, tancat 
 
Visites escolars: cita prèvia al telèfon 928 621560 
Visites guiades: de dilluns a divendres, a les 18.30 h 
 
Entrada gratuïta 

 

Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 

www.laCaixa.es/Obra Social 

Tel. 902223040 

 
Per ampliar aquesta informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Lolina Rosales Marrero. Tel. 928 492984 

 
 


