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ELS BOSCOS: REPTES I OPORTUNITATS DE FUTUR, EN VERD 

Un any més, la UGT de Catalunya se suma a la celebració del Dia Internacional dels Boscos, 
aquest 21 de març, proclamat així per l'Assemblea General de les Nacions Unides a fi de 
sensibilitzar la població mundial sobre la importància de tots els boscos. Una data global per 
commemorar i despertar consciències sobre la seva importància i la necessitat de fer un ús 
sostenible d’aquests ecosistemes vitals per a la nostra vida, font de recursos, hàbitats i pulmons del 
nostre territori. 

Amb el lema "Els boscos i la producció i el consum sostenibles", l’any 2022 es vol donar a 
conèixer a la ciutadania el valor dels ecosistemes forestals que tenen una importància estratègica 
per al desenvolupament del territori, ja que proveeixen de béns i productes forestals i enforteixen 
l’economia local, són béns molt valuosos, hàbitat d'una extraordinària biodiversitat i fonaments 
d’economia i serveis que beneficien el territori i els seus habitants. 

El nostre territori s’enfronta a un desafiament sense precedents: el canvi climàtic. Aquest 
desafiament amenaça el benestar de les persones, dels éssers vius i de l’entorn, i exigeix una acció 
immediata per desenvolupar solucions urgents i innovadores que ens condueixin pel camí de la 
sostenibilitat i de la prosperitat en un planeta saludable. 

Amb l’escalfament global i en concret amb els canvis al clima mediterrani, els boscos s’enfronten a 
amenaces diverses, com la pèrdua de biodiversitat, la desertització, els incendis i la sobreexplotació 
per manca d’altres recursos naturals. 

Els beneficis socioeconòmics dels boscos venen donats, en la seva major part, pel consum dels béns 
i serveis forestals que d’ells se’n deriven i del seu valor ecosistèmic per al medi ambient. Els boscos 
absorbeixen el CO₂ durant la fotosíntesi (s'estima que els boscos han segrestat de mitjana el 30% 
del CO₂ emès per l'activitat humana) i redueixen l’efecte d’hivernacle provocat per aquest gas. 
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Els boscos del nostre territori són els veritables tresors multifuncionals, ja que purifiquen l’aire 
disminuint la contaminació ambiental; són reguladors dels cicles hidrològics, perquè contribueixen a 
retenir la humitat i afavoreixen la lluita contra les onades de calor;i enriqueixen el territori, atès que 
prevenen l’erosió dels sòls i afavoreixen el desenvolupament de l’agricultura. També són pantalles 
de la contaminació acústica, ja que esmorteeixen les ones sonores del soroll provinents de les 
activitats antropogèniques, i són una barrera natural protectora del sol contra les ventades. 
Biològicament, constitueixen l’hàbitat d’espècies d’elevat interès ecològic per al territori i  des del 
punt de vista socioeconòmic són promotors de l’economia local a tots els nivells. 
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Futur immediat: gestió forestal sostenible i adaptació per sobreviure 

El canvi climàtic sens dubte, comportarà una reducció general de la prestació de serveis reguladors 
que ens ofereixen els ecosistemes forestals, com ara l'emmagatzematge de carboni, la quantitat i la 
qualitat de l'aigua dolça els seus recursos materials i medicinals, a més a més de l’impacte 
ambiental, social i econòmic de la seva pèrdua.  

Estudis científics alerten que si l'augment de les temperatures supera els dos graus respecte als 
valors preindustrials, els boscos del nostre territori i en concret el nostre bosc mediterrani, es 
veuran sotmesos a unes condicions sense precedents en els darrers deu mil anys i tots ells es 
tornaran vulnerables, sobretot aquells boscos amb certes espècies de roures i sureres. Els boscos 
mediterranis hauran d'adaptar-se a un clima més càlid i sec per sobreviure a l’augment dels 
fenòmens extrems com les sequeres, els aiguats i inundacions lligades a aquests. 

El canvi climàtic ens porta menys pluges distribuïdes al llarg de l’any com era habitual en el clima 
Mediterrani. Això comportarà més períodes d’aridesa i sequera que empobreixen el sòl i, d’altra 
banda, pluges torrencials més concentrades en determinats períodes de l’any que poden provocar  
riuades i inundacions, perquè els boscos no podran retenir tota l’aigua caiguda ni filtrar-la per 
reomplir els aqüífers. I no hem d’oblidar que el desglaç de les grans masses de gel dels pols 
comportarà una pujada del nivell del mar que provocarà la regressió dels boscos litorals. 

                             

Els científics opinen que a Catalunya, el canvi en les condicions climàtiques cap a la sequera 
territorial, condicionarà l’evolució de la biodiversitat vegetal i la reducció significativa en l'extensió i 
la idoneïtat de l'hàbitat d’algunes espècies forestals. Guanyaran terreny, doncs, les espècies 
vegetals més adaptades a la poca humitat i als sòls més àrids i les més adaptades a les sequeres i 
als incendis.  

Aquests canvis en la vegetació forestal determinaran la distribució de la fauna lligada al bosc. La 
pujada de temperatures també comportarà una exposició més freqüent i intensa a pertorbacions 
biòtiques, com ara plagues i la dispersió d’espècies invasores provinents de climes més càlids. 
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Els fenòmens meteorològics extrems augmentaran, hi haurà més temperatura a l’atmosfera, més 
sequera al territori i creixerà el nombre de dies amb risc elevat de foc, el nombre de jornades amb 
sequeres prolongades i la mortalitat de les espècies per manca d’aigua i, quan hi hagi incendis, 
aquests seran més grans i devastadors.  

Davant d’aquest escenari d’estrès ambiental, la gestió forestal sostenible ha d’anar orientada a la 
reducció el risc degut al canvi climàtic i les seves conseqüències. Estratègies de gestió com la 
reducció de la densitat del bosc, gestió del sotabosc a través de la ramaderia, promoció de boscos 
mixtos, canvi d’espècies o composició genètica i promoció de l’heterogeneïtat espacial, així com la 
reforestació enfocada a les estratègies d’adaptació dels ecosistemes i la biomassa per a la generació 
d’energia, poden millor la capacitat de les poblacions forestals en el futur. 

La velocitat del canvi ambiental dependrà de la reducció de les accions antropogèniques i de la 
nostra capacitat de reacció. Quantificar la magnitud de les conseqüències dels canvis que patiran 
els boscos en els diferents possibles escenaris climàtics al llarg dels propers anys, ens ajudarà a 
mitigar i preveure les modificacions en aquests ecosistemes i les conseqüències socioeconòmiques 
lligades a aquests.            

Les innovacions i la millora de la base científica i del coneixement en l'eficiència de la gestió dels 
recursos forestals, en la mitigació dels efectes del canvi climàtic i en la seva adaptació com a 
serveis ecosistèmics, poden contribuir també de manera directa en el canvi cap a un consum i una 
producció més sostenibles, amb el foment del creixement econòmic i de l’ocupació verda, i 
contribuir a la transició energètica i la descarbonització de l’economia mitjançant la utilització de la 
biomassa.  

Aquests esforços de gestió sostenible dels boscos ajuden a aconseguir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible establerts a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible 
adoptats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015, que abasten les esferes 
econòmica, social i ambiental. I en especial, l'Objectiu 15, que reitera la necessitat de “promoure 
l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, detenir i invertir la 
degradació de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica”. 
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En el mosaic agroforestal, el paisatge d’avui és l’herència de l’ús i de l’explotació que van fer en el 
passat altres generacions. La transformació de la silvicultura tradicional centrada en la producció de 
fusta i la tala ha d’anar orientada a la creació de noves ocupacions verdes en aquest sector, creació 
de productes innovadors a base de fusta i la construcció més sostenible, fomentant la producció 
responsable, reduint la petjada ambiental, millorant els mètodes de producció i optimitzant els 
recursos sense malmetre l’ecosistema forestal pel fet de complir amb els ODS.  

La renovació del sector forestal passa per la transició justa que, com a motor, ha de cercar la 
generació de nous llocs de treball, verds, sostenibles, segurs i saludables, sense deixar ningú enrere 
i alhora, caminar cap a un nou model d’economia més circular per millorar l’ús dels tots els 
recursos. 

Davant dels actuals canvis socioeconòmics, és necessari apostar per l’ocupació local, lligant tot el 
cicle forestal, per tenir un compromís social amb la comunitat del territori i promoure programes 
educatius i culturals, fomentant des de les empreses i les administracions aliances estratègiques 
amb organitzacions per a la creació de nous llocs de treball verds de qualitat, segurs i sostenibles, 
dignes i igualitaris, respectuosos amb el medi ambient i amb les persones. 

És necessària una gestió i planificació forestal sostenible adaptada a les particularitats 
socioeconòmiques, paisatgístiques i mediambientals de cada territori i que contempli la biodiversitat 
i la multifuncionalitat dels ecosistemes forestals mediterranis, així com la seva funció productiva de 
recursos naturals i com a embornals de carboni com a valor afegit. La capacitat de resistència i 
resiliència dels boscos en depèn. 

Els governs i les Administracions han de desenvolupar polítiques i estructures de govern apropiades 
a nivell de tot el territori per donar suport a la planificació i implementació de la gestió forestal 
sostenible i proporcionar incentius adequats per promoure la conservació i la reforestació.  

Han de considerar el nivell d’afectació de les seves accions o no accions sobre els boscos i estudiar 
com aquests poden integrar-se millor en les seves polítiques, plans i estratègies, establint sistemes 
de governança que transcendeixin tots els sectors, fomentant la seva ocupabilitat i essent 
transparents en la presa de decisions sobre l’entorn i sobre els recursos naturals tenint en compte 
els agents socials i la ciutadania del territori. 

Els governs han de promoure un nou model forestal per adaptar aquests ecosistemes als nous 
escenaris climàtics i per avançar cap a una economia sostenible verda que ofereixi beneficis 
econòmics, socials i ambientals a les generacions actuals i futures respectant els boscos.  

Més informació:  

https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day 

https://www.fao.org/international-day-of-forests/en/ 

 


