
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

  

En	  1989,	  dintre	  del	  grup	  d’escoltes	  
Màfeking-‐167	  d’Ontinyent,	  s’inicia	  un	  
projecte	  amb	  la	  creació	  d’un	  viver	  

forestal	  i	  la	  realització	  de	  
reforestacions.	  Posteriorment,	  aquest	  
fet	  suposarà	  la	  creació	  de	  la	  Colla	  

Ecologista	  l’Arrel.	  	  
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COM	  ACONSEGUIR	  UN	  TAPET	  VERD	  I	  NO	  ACABAR	  XIRIVIA	  
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1. INTRODUCCIÓ. 

La restauració ecològica, segons la Societat Internacional per la Restauració Ecològica, és el 
conjunt d’accions que pretenen assistir la recuperació dels ecosistemes que han estat degradats, 
danyats o destruïts. Quant a la restauració forestal, es tracta de provocar i acompanyar els 
processos de regeneració natural implicats en la millora dels ecosistemes forestals. 

Aquest projecte s’inicià el 1989, i al desembre del 2017, ja suposa 28 anys de vigència. Es pot 
parlar, per tant, d’un projecte madur i consolidat. 

La Colla Ecologista l’Arrel és un col·lectiu que forma part de Bosc Viu (Plataforma per la 
defensa dels ecosistemes forestals valencians) i també es troba integrat en Avinença 
(Associació valenciana que acull les entitats de custòdia del territori). 

 

2. OBJECTIUS GENERALS. 
a) Promocionar els valors ecològics, socials, educatius, culturals, econòmics i de benestar 

que procuren els ecosistemes forestals. 
b) Denunciar l’estat de degradació dels nostres espais naturals, així com de l’entorn més 

pròxim, i contribuir a la recuperació dels boscos autòctons. 
c) Contribuir a la promoció d’actituds actives en la defensa i conservació del medi ambient 

i en la construcció d’una societat més justa. 

 

3. ACCIONS DE RESTAURACIÓ. 

Els instruments de restauració forestal són diversos; es contempla des de la realització de 
reforestacions, fins a l’eliminació de vegetació (pins blancs, Pinus halepensis) en zones 
densament poblades o d’espècies exòtiques invasores, passant per la instal·lació de caixes nius, 
etc... Davant d’una qüestió polièdrica, com és la gestió forestal, s’actua des de diferents 
perspectives. 

A continuació s’enumeren les diferents tasques de restauració implementades fins el dia de hui: 

3.1. Reforestacions. 

Són les tasques de revegetació, efectuades majorment en espais forestals del nostre 
municipi, i són complementades amb actuacions en la zona periurbana. S’usen espècies 
arbòries i arbustives, plantades per procediments manuals i, on l’èmfasi, resideix sobre la 
qualitat de les intervencions. 

La realitat dels ecosistemes forestals valencians, en general, és de comunitats en major o 
menor grau de degradació, sotmeses a processos de regeneració natural. En cap cas, es pot 
parlar de boscos ben estructurats i madurs, a excepció de casos comptats. Per contra, s’hi 
troben majoritàriament matollars i arbredes que, en el millor dels casos, evolucionen 
lentament cap a estadis més pròxims al climàcic, que podrà ser o no, el del bosc (dependrà 
de factors abiòtics). El nostre municipi, no n’és una excepció. 

Ara bé, si es considera l’evolució històrica dels nostres ecosistemes, s’observa que després 
d’assistir a un màxim en l’explotació dels recursos forestals que es produeix als anys 60 del 
s.XX, s’engega un procés d’abandonament de les activitats econòmiques lligades als espais 
forestals per la manca de rendibilitat. En aquest nou escenari, cessades les activitats 
extractives i d’explotació, els sistemes naturals comencen una vigorosa recuperació, que fan 
que la situació actual siga, possiblement, la millor dels darrers centenars d’anys, des del 
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punt de vista de la possibilitat de recuperar els boscos autòctons. No obstant això, els 
ecosistemes forestals fan front a una nova problemàtica derivada del nou ordenament 
econòmic i social. 

La millora de la qualitat de la coberta vegetal es fa amb els següents objectius específics: 

Objectiu 1: Augment de la biodiversitat. Es (re)introdueixen espècies vegetals que no 
es troben a la nostra comarca o, de ser-hi, ho són de forma testimonial. Sempre 
s’utilitzen espècies autòctones, i en funció dels hàbitats existents, l’àmbit d’actuació és 
restringeix a la recuperació del bosc mediterrani escleròfil (la Font Roja en seria un bon 
model) i, puntualment, dels ecosistemes riparis. 

 

Bosc mediterrani escleròfil  
Juniperus phoenicea (savina negra) 
Crataegus monogyna (garguller) 
Sorbus aria (moixera) 
Prunus spinosa (aranyoner) 
Fraxinus ornus (freixe de flor) 
Viburnum tinus (marfull) 
Taxus baccata (teix) 
Quercus faginea ssp faginea (gal·ler) 
Buxus sempervirens (boix) 
Acer opalus ssp granatenses (auró) 
Rosa canina (roser silvestre) 
Querucs ilex ssp rotundifolia 
(carrasca) 
Sorbus domestica (servera) 
Arbutus unedo (arbocer) 
Celtis australis (llidoner) 
Pistacia therebintus (noguerola) 

Ecosistemes riparis 
Tamarix canariensis (tamariu) 
Populus alba (àlber) 
Fraxinus angustifolia (freixe de fulla 
estreta) 

Objectiu 2: Augment de la resiliència. Es pretén dotar als ecosistemes de major 
capacitat de recuperació (per mitjans propis), posterior a qualsevol pertorbació, com 
puga ser una tala o un incendi. Aquest aspecte s’aconsegueix amb la utilització 
d’espècies, fonamentalment, rebrotadores. 

S’adopta l’estratègia d’actuar sobre zones d’extensió reduïda que reunisquen unes condicions 
òptimes; això és, es cerquen espais ombrívols, amb sòls profunds, orientats al nord i d’ambient 
humit i fresc, perquè les espècies vegetals a usar, són exigents pel que fa als requeriments 
d’establiment. 

A la fi, s’espera que, quan les plantes arriben a la maduresa, les llavors que produïsquen siguen 
disseminades per diferents espècies de fauna (zoocòria), per colonitzar les àrees adjacents. 
Ocells i petits mamífers són actors indispensables dintre d’aquesta estratègia. No es pot oblidar 
tampoc, la necessària intervenció dels insectes en la pol·linització de les flors. 

Segons el CIEF (Centre d’investigacions i experimentacions forestals), tot plegat, es tracta de 
la Creació de nuclis de dispersió i reclam. 
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S’assumeixen tres principis d’actuació: 

Principi 1: Respecte de la vegetació prèvia. La vegetació serial resultant dels 
processos de regeneració natural ha de ser respectada perquè suposarà la base sobre la 
que descansen els treballs de reforestació. A partir de processos de facilitació 
(mecanisme característic dels sistemes naturals que permet la successió vegetal), les 
especies nodrisses (el conjunt de la vegetació implantada en una zona, fruit de la 
regeneració natural) permeten (faciliten) la germinació i el desenvolupament de noves 
espècies (facilitades) que aprofiten la millora de les condicions ambientals, per 
l’augment de la protecció davant del vent, de l’ombra i la presència de matèria orgànica. 

Principi 2: El bosc no està format només per arbres. Els boscos són ecosistemes en 
què conviuen una gran varietat d’espècies vegetals i animals, entre les quals 
s’estableixen relacions d’interdependència de gran complexitat. A priori, totes les 
espècies presents són actius a protegir, bé siguen líquens, plantes herbàcies, lianes, 
arbusts, bolets i arbres. Tots aquests elements, tenen un lloc al bosc i, plegats, són molt 
més que la suma de les parts. 
 

 

Principi 3: Lluita contra els monocultius, especialment els de pins. Les arbredes de 
pins, que no boscos, són sistemes molt fràgils i vulnerables a l’atac de les plagues. Un 
bosc amb alta diversitat d’espècies i ben estructurat, sempre disposarà de majors 
defenses contra qualsevol amenaça. A més a més, aquestes pinedes, en general, 
ofereixen poques oportunitats d’alimentar-se i refugi per a la fauna. 
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Les intervencions en zones forestals són complementades per accions en àrees periurbanes. 
Les motivacions en aquest cas són diferents; per una banda, es pretén embellir espais 
abandonats que no compten amb cap consideració i, en moltes ocasions, es troben reblides de 
deixalles, fruit de comportaments incívics. Per altra banda, s’espera aconseguir bancs llavorers 
en el futur, a tocar del poble per facilitar les tasques de recollida de llavors. Són zones de fàcil 
accés i òptimes per actuar amb grups de persones amb “condicionants” de mobilitat, com ara 
grups d’escolars, persones majors, etc... 

 

3.2. Gestió d’un viver forestal. 

 

Els plançons utilitzats en les tasques de revegetació descrites al punt anterior són, 
majorment, produïts al viver forestal que gestiona el col·lectiu. La producció de planta 
es realitza en funció de les possibilitats tècniques i de la disponibilitat de llavor, que pot 
variar d’any en any. Fins el dia de hui, aquestes han estat les espècies vegetals 
produïdes: Quercus faginea ssp faginea (roure de fulla petita o gal·ler), Quercus ilex ssp 
rotundifolia (carrasca), Viburnum tinus (marfull), Prunus spinosa (aranyoner), Arbutus 
unedo (arbocer), Crataegus monogyna (garguller), Fraxinus ornus (freixe de flor), Acer 
opalus ssp granatense (auró), Pistacia therebintus (noguerola), Rosa canina (roser 
silvestre), Sorbus domestica (servera), Celtis australis (llidoner), Mespilus germànica 
(nyespler) i Taxus baccata (teix). 
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La recollida de les llavors es produeix en diferents indrets de la comarca, o de les 
comarques pròximes, com més pròxim a la zona d’intervenció, millor. El límit, pel que 
fa a la zona de recollida, és el que marca la regió corològica (Regió Alcoiano-Diànica). 
Aquest recel en l’obtenció del material reproductiu ve justificat per la intenció de 
preservar la variabilitat genètica de les espècies vegetals, aspecte àmpliament 
consensuat en restauració ecològica, hui en dia. 

La resta de plançons usats a les reforestacions i que no han estat produïts al viver propi 
(aportacions externes) han tingut diferents orígens, com ara, de la xarxa de vivers de la 
Conselleria de Medi Ambient (Juniperus phoenicea, savina negra; Taxus baccata, teix; 
Sorbus aria, moixera), del viver que administra el CIEF (Tamarix canariensis, tamariu; 
Populus alba, àlber; Fraxinus angustifolia, freixe de fulla estreta) i del viver que la 
Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida té al seu centre d’educació ambiental 
d’Aielo de Malferit (Buxus sempervirens, boix). 
 

 

Pel que fa als recursos materials, el viver forestal es troba al barri de l’ermiteta, en 
instal·lacions de la Parròquia de Santa Maria, al carrer de Sant Antoni, núm. 24. Es 
disposa d’una caseta per guardar el material usat al viver, així com, les ferramentes 
usades a les reforestacions. 

Per compensar el consum d’aigua al viver, anualment, es realitza un donatiu econòmic a 
la Parròquia. 

El material es completa amb l’ús d’alvèols forestals reutilitzables de diferents mides, 
substrat universal, elements de reg per aspersió, temporitzador, palets de fusta que 
proporcionen una base uniforme i tendal para-sol. 

 

3.3. Silvicultura. 

La silvicultura és la ciència, la tècnica i l’art de gestionar les masses forestals. Encara 
que, tradicionalment, aquesta s’ha practicat des d’una perspectiva enfocada a la 
producció, en aquest cas, la prioritat radica en maximitzar els serveis ambientals dels 
ecosistemes i en aconseguir una adequada evolució de les zones tractades. 

Es podria dir que aquestes accions giren al voltant de tres línies bàsiques, que es 
desenvolupen de la següent manera: 
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Línia 1: Poda dels pins pròxims a arbres que han prosperat en el marc d’aquest 
projecte, amb la finalitat de deixar espai perquè els arbres es puguen desenrotllar 
sense constriccions, quant a la sua part aèria. Aquest pas és previ a la tala que es 
realitzarà en el futur, en què, finalment, les espècies vegetals introduïdes 
desplaçaran als pins existents, ja que aquests últims tenen un paper transitori dins de 
la dinàmica de l’ecosistema. 

  
 

Línia 2: Abatiment de pins en zones densament poblades, per afavorir l’entrada de 
llum i l’eliminació de part de la competència. Amb l’augment de la lluminositat es 
cerca el desenvolupament d’un sotabosc diversificat, al temps que es facilita la 
formació de pins de gran port. Els peus dominats i deformats són eliminats de forma 
progressiva. 

  
 

Línia 3: Creació d’estructures horitzontals i verticals a partir d’arbres morts de 
grans dimensions, per suposar un focus d’augment de la biodiversitat, recreant 
condicions que es produeixen en un bosc senescent. 

  

Línia 4: Eliminació d’espècies exòtiques invasores que es poden trobar en 
diferents indrets del territori, especialment, Ailanthus altíssima, Robinia 
pseudoacacia i Arundo donax. 
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3.4. Instal·lació de caixes-niu. 

Les arbredes de pi blanc, que abunden a les nostres comarques, es caracteritzen per 
l’escassa diversitat arbòria (pràcticament nul·la en la majoria de les situacions 
viscudes) i la manca de refugis naturals, perquè els pins són poc propensos a 
desenvolupar buits durant el seu creixement per diferents motius, com ara el 
trencament de branques, cosa que sí que passa amb les espècies frondoses de les 
nostres contrades. 

Els ecosistemes mediterranis alberguen una gran varietat d’espècies que freqüenten 
incansablement arbres i arbusts a la caça d’insectes. La presència d’aquests 
depredadors, unida a la correcta gestió forestal que implique la regeneració de la 
biodiversitat vegetal, és la millor eina possible per a evitar explosions poblacionals de 
cuc de pi i altres plagues associades a la proliferació del pi blanc. 

La instal·lació de caixes-niu és una mesura complementària, compensatòria, ràpida i 
efectiva que mitiga l’absència de buits als arbres, aportant-los de forma artificial, 
imitant sempre les preferències de cada espècie, petits pàrids, colltorts, raspinells, 
paputs i mussols, entre d’altres. 

 

  
 

4. RESULTATS OBTINGUTS 

La màxima dificultat que implica l’avaluació dels resultats dels treballs de restauració 
forestal es troba en la disparitat de les escales temporals que regeixen, d’una banda, els 
ecosistemes forestals, de l’altra, els cicles humans. Lògicament, acaba imposant-se el ritme 
dels cicles naturals, el llarg termini. Ens trobem immersos en un procés que durarà desenes i 
centenars d’anys. 
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En el millors dels casos, les tasques mampreses suposaran només el germen d’un procés 
regenerador, que només es podrà completar amb el pas d’un període de temps considerable, 
que serà contemplat per diferents generacions d’humans. 

Però, afortunadament, amb el temps transcorregut des de l’inici del projecte, en 1989, ja són 
palesos els canvis i es pot intuir el veritable potencial del projecte. Es pot dir, sense cap 
mena de dubte, que aquesta és una experiència d’èxit, i un bon referent en el camp de la 
restauració ecològica. Seria recomanable poder replicar-lo arreu del País Valencià, en ordre 
a construir una autèntica proposta de restauració dels malmesos boscos valencians. 

7.1 En zona forestal: 

Són dotze els nuclis creats, dels quals, hi ha onze que es troben a la mateixa zona 
d’influència, dintre del terme municipal d’Ontinyent i del Paratge Natural Municipal Serra 
de l’Ombria – Pou Clar. El nucli que completa aquesta sèrie es troba al paratge del Pla de la 
Balarma, al terme municipal de Vallada. 
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A més de les zones que figuren a la imatge anterior, cal afegir un nucli que es troba al Pla 
de la Balarma (Vallada). 

4.2 En àrees periurbanes: 

Són cinc els nuclis creats en aquest vessant, sent petits retalls de terreny abandonats que es 
pretenen dignificar. Com a exemple, es mostra una fotografia de la zona compresa entre 
l’estació de ferrocarril d’Ontinyent i l’IES L’Estació. 
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En la següent ortofoto s’observa la distribució de tots els nuclis existents, bé en la zona forestal, 
bé en la zona periurbana. 
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4.3 Entitats col·laboradores. 
 
Un altre criteri per valorar l’èxit del projecte es troba en la quantitat i diversitat de les 
entitats que hi han col·laborat, cosa que el converteix en un autèntic esforç col·lectiu. Per 
un col·lectiu menut com la Colla Ecologista l’Arrel, les sinèrgies que hi ha darrera de les 
col·laboracions amplien la capacitat de transformació que requereix una empresa d’aquesta 
envergadura. 
 

1. Grup d’Escoltes Màfeking-167 d’Ontinyent 
2. Consell Local de la Joventut d’Ontinyent 
3. València amb bici – Acció Ecologista Agró 
4. Projecte Trèvol 
5. Un Voluntario Un Árbol (UVUA) 
6. Escoleta Rialles 
7. Col·legi Carmelo Ripoll 
8. IES Pou Clar 
9. Juniors de Sant Josep 
10. Associació de Veïns de Sant Josep 
11. Associació de Festes del Camí dels Carros 
12. Esquerra Unida d’Ontinyent 
13. Ontinyent amb bici 
14. Club Integral de Muntanya (València) 
15. Muntis 
16. CRIS 
17. Hospital de Dia Pare Jofré (València) 
18. Conservatori Professional de Música d’Ontinyent 
19. Scouts de Cararroja 
20. Associació de veïns del Poble Nou 
21. Associació d’Amics del Pou Clar 
22. Club d’Atletisme de la Vall d’Albaida (CAVA) 
23. Creu Roja Espanyola (Ontinyent) 
24. Escola Valenciana 
25. Johnson Control (RSC) – Adient Fabrics Spain S.A. (Agullent) 
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5. ACCIONS DE DIVULGACIÓ. 

La difusió del projecte pretén donar-lo a conèixer en ordre a replicar-lo allà on siga possible. Es 
basa en les següents accions: 

5.1 Bloc: Recuperació flora autòctona mediterrània 
http://recuperaciofloraautoctona.blogspot.com.es/ 
 

5.2 Visites a les zones d’actuació i al viver forestal. Cal destacar la presència de persones 
il·lustres com ara, Patricio García Fayos (CIDE), Carles Arnal i Ibáñez (Els Verds-
Equo), Antoni Marzo i Pastor (CIEF i actual Director General de Medi Natural), Josep 
Ramon Nebot i Cerdà (Sotsdirector General de Medi Natural), Delia Álvarez Alonso 
(Directora General de Prevenció d’Incendis), Jesús Martínez Llistó (CIEF), així com 
col·lectius ambientalistes com Acció Ecologista Agró i UVUA. 
 

 
 

5.3 Participació en taules rodones, programes de ràdio, fires d’associacions, realització de 
presentacions, etc... 
 

  

Cada vegada són més les peticions que es reben en aquest sentit. Els indrets i activitats en què 
s’ha participat es recullen a continuació: 

 
Presentacions i taules redones: Agullent, Sagunt, Corbera, Puçol, Ontinyent (CEIP Carmelo 
Ripoll, CEIP Sant Josep, IES Pou Clar, Consell Local de la Joventut, Ca la Mera), L’Olleria 
(CEIP Isabel la Catòlica), Sumacàrcer, El Palomar, Alfafara, Albaida (IES Josep Segrelles), 
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Manuel, València (IES núm 26 La Misericòrdia, Hospital de dia Pare Jofré, Club Integral de 
Muntanya, complex administratiu 9 d’Octubre – Conselleria de Medi Ambient). 
 
Emissions de ràdio: Ràdio Klara (València). 
 
Fires d’associacions: Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana a la Marjal dels 
Moros (Sagunt), Consell Local de la Joventut d’Ontinyent, IV Fira de la Biodiversitat Cultivada 
del País Valencià (Villena). 
 
Pròximament es realitzarà una presentació a Castelló de la Plana i es participarà en emissions 
radiofòniques a Burjassot i Alfafar. 

 
5.4 Publicació d’articles a la premsa escrita i aparició a un reportatge de l’Espai Medi Ambient de 

l’extinta RTVV 
 

  

 
5.5 Edició de vídeos, disponibles a youtube: 

 
• PROMOCIÓ REFORESTACIÓ 2010 
• FOTOMUNTATGE REFORESTACIÓ 2010 
• CAMPANYA DE REFORESTACIONS 2013-2014 
• PROMOCIÓ CAMPANYA DE REFORESTACIONS 2014-2015 
• PRESENTACIÓ A LA 2a.TROBADA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL I 

ASSOCIACIONS DE DEFENSA DEL MEDI AMBIENT 
• La resta de vídeos es troben al canal de youtube ferganna1 
 

https://www.youtube.com/user/ferganna1 

 
 

5.6 Facebook serveix per a publicar les diferents convocatòries i subministrar informació sobre la 
marxa del projecte. És a través dels següents dos perfils: 



Àrea	  Restauracions	  Forestals	   	   Colla	  Ecologista	  l’Arrel	  

17	  
	  

 
• Colla Ecologista l’Arrel 

 
• Ferran Bosc Viu 

 
 

6. RECURSOS MATERIALS I FINANÇAMENT. 

6.1 Caixa Ontinyent 

Ajut econòmic anual en el marc d’un conveni de col·laboració entre l’Arrel i Caixa 
Ontinyent. 

6.2 Ajuntament d’Ontinyent (està pendent la signatura d’un conveni que regule la 
col·laboració amb l’ajuntament). 

Vehicle 4x4 pick-up per al transport dels plançons. 

Dipòsits d’aigua, així com, un camió cisterna per facilitar el reg dels plançons. 

6.3 Parròquia de Santa Maria 

Instal·lacions on s’ubica el viver forestal. 

6.4 Donacions de particulars. Són diferents les entitats que han fet donacions en moments 
puntuals com, per exemple, el Club Integral de Muntanya (València) i el Conservatori 
Professional de Música d’Ontinyent. També són rebudes ocasionalment, donacions per part 
de persones físiques. 
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7. CUSTÒDIA DEL TERRITORI. 

Queda pendent la normalització del projecte de restauracions forestals davant de l’administració 
pública. En el passat, no hi ha hagut facilitats per aconseguir la gestió dels terrenys motiu de les 
intervencions i els treballs s’han fet de manera informal. 

Hui en dia, el mecanisme de la custòdia del territori obri les possibilitats de gestió per a entitats 
que no tenen el títol de propietat. A altres països, com ara Holanda, Anglaterra, Canada o 
EEUU, la custòdia del territori juga un paper molt important en la gestió del medi natural, ja 
siga de propietat pública com privada i, a l’Estat Espanyol, va instaurant-se a poc a poc. 

En aquest punt, s’estan estudiant dos convenis per a gestionar la finca de Fuset i l’Alt del Corso. 

7.1 Finca de Fuset 

 

Aquesta finca és propietat de l’Ajuntament d’Ontinyent. Han estat identificades una 
sèrie de necessitats i s’està elaborant el pla de gestió de l’espai. 

 

 

 

 

 

 

Pantanet.	  Punt	  
permanent	  
d’aigua	  ? 

Pedrera	  
abandonada.	  
Punt	  temporal	  

d’aigua 

Forn	  de	  calç Forn	  de	  calç 

Efecte	  del	  pas	  
de	  motos 
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7.2 Alt del Corso 

 

L’àrea en consideració es correspon amb l’Alt del Corso i els barrancs que el circumden. És 
propietat de la Generalitat Valenciana. S’està elaborant el pla de gestió i s’han iniciat les 
gestions en la Direcció General de Medi Natural per a establir un conveni de col·laboració. 

Les àrees compreses pels dos acords de custòdia esmentats són adjacents, així que, tot 
plegat, suposa una superfície total gens menyspreable. 

 

8. ACTIVITATS REALITZADES 2016-2017. 

8.1 Condicionament i manteniment del viver forestal. 

La part final de l’any 2016 es va caracteritzar per la construcció d’una caseta metàl·lica per 
a emmagatzemar el material usat en la gestió del viver forestal i les ferramentes que 
permeten realitzar les reforestacions. 

La resta de les tasques de manteniment del viver impliquen la disposició i manteniment 
d’una base sobrelevada plana i estable amb palets, l’estratificació en fred de llavors, la 
sembra de llavors, el trasplantament de plançons a alvèols més grans, l’aplicació de 
tractaments fitosanitaris contra la clorosi (quelat de ferro) i els fongs, com l’oïdi (sofre), 
entre d’altres. 
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24/09/2016 

 
01/10/2016 

 
08/10/2016 

 
15/10/2016 

 
19/11/2016 

 
En aquesta campanya, els plançons existents al viver han estat de les següents espècies: 
Quercus faginea ssp faginea, Quercus ilex ssp rotundifolia, Fraxinus ornus, Acer opalus 
ssp granatense, Celtis australis, Pistacia terebinthus, Prunus spinosa, Rosa canina, Sorbus 
domestica, Mespilus germànica, Taxus baccata, Ulmus minor, Crataegus monogyna i 
Viburnum tinus. 

Cal afegir que s’ha provat un tipus nou de contenidor (50 unitats) anomenat Air Pot, pensat 
per a estimular el creixement del màxim nombre d’arrels en el plançó. S’ha experimentat 
amb les serveres (Sorbus domestica) i encara és prompte per treure conclusions. 

 

8.2 Reforestacions. 

Les reforestacions realitzades en la campanya de reforestacions 2016-2017 han estat les 
següents: 

• 01/11/2016: Font de Ballester 
• 19/11/2016: Font de Ballester 
• 08/12/2016: Barranc de Pixadors 
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• 26/12/2016: Barranc de Pixadors 
• 05/01/2017: Font de Ballester 
• 08/01/2017: Casa forestal dels Gamellons, amb Escoltes (Màfeking-167) 
• 12/01/2017: Font de la Puríssima, amb IES Jaume I 
• 29/01/2017: Font de Ballester 
• 03/02/2017: La Ponceta, amb CRIS-ADIEM i IES Pou Clar 
• 05/02/2017: Barranc de Pixadors 
• 11/02/2017: Barranc de Pixadors 
• 12/02/2017: Font de la Puríssima, amb AMPA CEIP Martínez Valls 
• 18/02/2017: Barranc de Pixadors 
• 25/02/2017: Barranc dels Gamellons 
• 26/02/2017: Pantanet dels Caragols, amb Associació Veïns Poble Nou 
• 18/03/2017: Barranc del Remallar de les Olles 
• 25/03/2017: Estació ffcc, amb Escoltes (M 
• 17/04/2017: Barranc dels Gamellons 
• 22/04/2017: Senda de l’Alba-Pou Clar, amb Associació d’Amics del Pou Clar 

El recull dels cartells usats en les convocatòries de reforestació és el següent: 
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01/11/2016 

 
08/12/2016 

 
17/12/2016 

 
26/12/2016 

 
08/01/2017 

 
29/01/2017 

 
22/01/2017 
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05/02/2017 

 
11/02/2017 

 
18/02/2017 

 
22/04/2017 

 
26/02/2017 

 

Els detalls de cadascuna de les convocatòries (participants, zona d’actuació, plançons 
plantats, etc...) es mostren seguidament. 

  CAMPANYA DE REFORESTACIONS 2016/2017 
 DATA ZONA CLOTS/PLANÇONS PARTICIPANTS COL·LABORA 

Novembre 2016 
01/11/2016 Font de Ballester 27 clots / 7 plançons 25 - 
19/11/2016 Font de Ballester 34 clots 5 - 

Desembre 2016 
08/12/2016 Barranc de Pixadors 17 clots / 27 plançons 5 - 
26/12/2016 Barranc de Pixadors 57 plançons 15 - 

Gener 2017 
05/01/2017  Font de Ballester 40 clots 9 - 
08/01/2017 Casa de Gamellons 22 plançons 100 Escoltes 

Arbres x Carlos 
12/01/2017 Font de la 

Puríssima 
20 plançons 20 IES Jaume I 

29/01/2017 Font de Ballester 34 clots / 134 plançons 11 - 
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Febrer 2017 
03/02/2017 La Ponceta (el 

Pilar) 
20 plançons 30 CRIS/ADIEM 

IES Pou Clar 
05/02/2017 Barranc de Pixadors 40 plançons 7 - 
11/02/2017 Barranc de Pixadors 40 plançons 8 - 
12/02/2017 Font de la 

Puríssima 
42 plançons 20 AMPA CEIP 

Martínez Valls 
18/02/2017 Barranc de Pixadors 45 plançons 8 - 
25/02/2017 Barranc de 

Gamellons 
32 plançons 3 - 

26/02/2017 Pantanet dels 
Caragols 

40 plançons 9 AVV Poble Nou 

Març 2017 
18/03/2017 Remallar de les 

Olles 
28 plançons 2 - 

25/03/2017 Estació ffcc 16 plançons 15 Escoltes 
Abril 2017 

17/04/2017 Barranc de 
Gamellons 

37 plançons 2 - 

22/04/2017 Senda de l’Alba 
(Pou Clar) 

36 plançons 10 Amics del Pou 
Clar 

TOTALS - 637 plançons 304 persones - 
 

Són un total de 637 plançons plantats, amb la participació de 304 persones. A destacar la 
participació d’altres entitats, com ara, IES Jaume I, CRIS/ADIEM, IES Pou Clar, AMPA 
CEIP Martínez Valls, AVV Poble Nou, Grup d’Escoltes Màfeking-167 i Amics del Pou 
Clar. 

En la següent taula, es desglossen els plançons plantats per espècies i zones de plantació: 

  

Quercus 
faginea 

ssp 
faginea 

Viburnum 
tinus 

Acer 
opalus ssp 
granatense 

Quercus 
ilex ssp  

Fraxinus 
ornus 

Rosa 
canina 

Crataegus 
monogyna 

Arbutus 
unedo 

Prunus 
spinosa 

Tamarix 
canariensis 

Populus 
alba 

Fraxinus 
angustifolia 

TOTAL 
(per 

zones) 
Font de 
Ballester 33 25 24 0 20 28 10 1 0 0 0 0 141 
Barranc 
Pixadors 57 61 31 30 16 10 4 0 0 0 0 0 209 
Font de la 
Puríssima 52 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 62 
La 
Ponceta 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Casa de 
Gamellons 4 0 0 3 0 15 0 0 0 0 0 0 22 
Pantanet 
Caragols 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
Barranc 
Gamellons 
(font del 
Nano-
Teix3)     10             5 5 12 32 
Barranc 
Remallar 
Olles 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
Barranc 
Gamellons 
(per sota 
del teix3) 10 15 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 37 
Estació ffc 
Ontinyent 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Pou Clar- 
Senda de 
l'Alba 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 30 
TOTAL 
(per 
espècies) 216 139 86 33 41 53 14 1 0 15 15 24 637 

 

8.3 Presentacions. 

Cada vegada són més les sol·licituds per participar en taules rodones o exposar els detalls 
d’aquest projecte en diferents trobades i municipis. Les darreres presentacions realitzades 
han estat a les següents localitats: Ontinyent, Manuel, Albaida, Sumacàrcer i València. 
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12/11/2016 

 
27/11/2016 

 
16/12/2016 

 

 
14/01/2017 
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05/03/2017 

 
05/12/2017 

 

A destacar la participació en la 2a. Trobada de Voluntariat Ambiental i Associacions de 
Defensa del Medi Ambient, que es va celebrar el 5 de desembre del 2017 (dia del 
voluntariat) al complex administratiu 9 d’Octubre de la ciutat de València i que va ser 
organitzada per la Direcció General de Prevenció d’Incendis de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

8.4 Eliminació d’espècies exòtiques invasores. 

Enguany (2017) s’ha encetat la restauració del barranc de Vencinill, on es pretén eliminar 
les espècies Ailanthus altíssima, Robinia pseudoacacia i Arundo donax. Aquestes espècies, 
amb una estratègia molt agressiva de col·lonitazació, acaben desplaçant les espècies 
autòctones i empobreixen la biodiversitat. A més a més, al mateix espai, es realitzaran 
aclarides de pins, es reforçarà la comunitat de Quercus faginea ssp faginea, Ulmus minor i 
Sorbus domestica, i es recuperarà la font de Senentes. Aquests treballs es perllongaran en 
l’any 2018. 
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Aquests treballs s’estan realitzant amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ontinyent que s’ha 
encarregat de tramitar els permisos a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 

En altres zones d’intervenció del col·lectiu, també es procedirà a eliminar petits nuclis d’ 
Ailanthus altíssima i Arundo donax. 

8.5 Aclarida de pins en zones densament poblades. 

Després dels incendis forestals, espècies com el Pinus halepensis (pi blanc), basen la seua 
supervivència en la germinació de les llavors que han quedat protegides per les seues pinyes 
serotonines i que s’obrin per efecte de la calor del propi incendi. La dispersió de llavors 
produïda, té com a conseqüència un reclutament de plàntules que, en algunes ocasions, 
produeix una densitat de propàguls superior a la desitjable. En condicions naturals, aquestes 
zones d’elevada densitat, evolucionen lentament i mostren, generalment, una baixa 
diversitat en l’estrat arbustiu. La proximitat entre diferents peus, provoca també, mal 
formacions en les copes dels arbres i una deficient morfologia, això és, troncs prims i alts. 
En molts casos, aquestes zones s’instauren en un cicle viciós en què es produeixen incendis 
recurrents que impedeixen la promoció de l’ecosistema a estadis més madurs. 

Les aclarides de pins efectuades pretenen trencar aquest cicle viciós, afavorir la formació de 
pins de bon port i la millora del sotabosc, en diversitat i en desenvolupament. Amb el 
temps, s’espera que les condicions ambientals milloren i es puguen realitzar reforestacions 
sota coberta que amplien l’elenc d’espècies vegetals i facilitar la successió vegetal.  

 

 

8.6 Poda i abatiment de pins a l’interior de nuclis de dispersió i reclam. 

L’evolució favorable de les primeres reforestacions ens permet entrar en una nova dimensió 
consistent a afavorir les espècies introduïdes en detriment dels pins existents i fruit de la 
regeneració natural. En l’ordre natural de les coses, aquests processos també es produirien, 
però a una escala temporal molt superior. És l’anomenada successió vegetal, sobre com, 
unes espècies primocolonitzadores (espècies nodrisses) preparen el terreny perquè, unes 
altres espècies (facilitades), més exigents pel que fa a condicions d’establiment, puguen 
prosperar i acabar substituint a les primeres. 
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Les accions desenvolupades consten, en un primer moment, de la poda dels pins que es 
troben al costat dels arbres introduïts perquè tinguen un adequat creixement, sense 
constriccions. La poda es realitza de forma no ortodoxa, deixant part de les branques 
tallades per facilitar enfilar-se a dalt dels arbres, sense necessitat d’usar cap escala. Es 
reconeixen els punts de debilitat estructural que es crearan en el futur per la presència de les 
restes d’aquestes branques. Ara bé, no es consideren importants perquè el destí d’aquests 
pins és la progressiva eliminació. Cal entendre que els pins no tenen un caràcter durador, 
perquè el paper que juguen als ecosistemes en les situacions referides, és de transició, on 
més prompte o més tard, acabaran sent substituïts per espècies frondoses. 

 

En un segon moment, es procedeix a l’abatiment dels pins de forma gradual, com es pot 
observar en les següents imatges, on es pot veure com el pi és abatut entre gal·lers, freixes 
de flor i marfulls. 
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També es pretén crear estructures verticals amb la fusta morta, per facilitar la utilització 
d’aquests troncs per ocells de la família Picidae, com els picapins. Així que, tot plegat, 
aquesta fusta morta abandonada, situació pròpia dels boscos madurs, serà un motiu 
d’augment de la biodiversitat en diferents graus. 

 

 

9. PREVISIÓ DE LES ACTIVITATS A DESENROTLLAR EN EL 2018. 

Es continuarà amb les accions executades en 2017 i que han estat exposades a l’apartat anterior 
(viver forestal, reforestacions, etc...). 

9.1 Custòdia del territori. 

És prioritari normalitzar la situació del projecte a través de convenis de custòdia del territori i, 
en funció de la titularitat de les zones en què s’està actuant, es poden contemplar convenis amb 
la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament d’Ontinyent i un propietari particular. 
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9.2 Jornada d’estudi sobre restauració d’hàbitats degradats. 

La jornada es celebraria a Ontinyent, en dependències del Centre Cultural Caixa Ontinyent. Es 
pretén facilitar el coneixement entre tots els actors implicats en la restauració d’hàbitats 
degradats, per una banda, entitats de custòdia del territori, per altra banda, els centres 
d’investigació (CIEF, CIDE-CSIC, CEAM, Jardí Botànic de la Universitat de València i, per 
últim, administracions públiques, Generalitat Valenciana i Diputació de València). 

 

9.3 Producció d’un espectacle de dansa basat en L’homme qui plantait des arbres de 
Jean Giono 

 


