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Rubí consta d’una zona urbana densa, però també de diverses urbanitzacions que es troben 

entremig de zona forestal, que ocupa aproximadament 10 km
2
. Moltes de les masies i 

patrimoni històric que tenim a la ciutat es troben també integrades en aquestes zones 

forestals, que tenen, a més, una funció important com a corredors biològics. 

El clima mediterrani de la zona fa que els estius siguin una època d’alt risc per a la presència 

d’incendis a les zones forestals de la nostra ciutat. A més, el procés de canvi climàtic que estem 

patint fa que les probabilitats d’incendi augmentin cada any (i aquest estiu n’ha estat una 

prova). 

Des del juliol del 2014 Rubí compta amb un projecte d’adequació dels boscos municipals (amb 

un pressupost d’execució de 474,239,81 €), però no té un pla integral de manteniment de les 

zones forestals. Aquest any, i només perquè hi ha hagut una partida pressupostària 

extraordinària, s’ha fet neteja dels perímetres forestals. Però, a falta d’un pla i un partida 

pressupostària fixa per tal d’executar-lo, l’any vinent correm el risc de que aquesta neteja no 

es faci. A més, cal també mantenir el sotabosc que no pertany a les zones perimetrals, ja que 

en cas d’incendi un sotabosc net ajuda a evitar la propagació del foc. 

A diverses zones de Catalunya s’han implementat diferents mesures pel manteniment dels 

boscos; des de la pràctica de la ramaderia, que s’ha demostrat que permet estalviar fins a un 

42% del cost de manteniment dels boscos, eliminar el 70% del combustible i augmentar un 

55% la biodiversitat (http://www.vilaweb.cat/noticia/2564321/20070924/pasturatge-estalvia-

42-cost-manteniment-boscos.html i http://www.rtvvilafranca.cat/2014/06/la-federacio-dadf-

penedes-garraf-reivindica-la-ramaderia-com-una-alternativa-seriosa-de-gestio-forestal/ i 

http://www.ramatsalbosc.org/), fins a l’aprofitament per a la generació de biomassa 

(https://www1.diba.cat/uliep/pdf/fullejar/54950_fullejar.pdf). Algunes de les conseqüències  

directes de l’aplicació d’un pla integral de manteniment i gestió de les àrees forestals de Rubí 

podrien ser: 

• la millora de la qualitat i diversitat dels boscos del terme, que sovint presenten 

densitats arbòries excessives i que estan dominats abastament per espècies com el pi 

blanc. 

• la recuperació d’una activitat actualment inexistent, que podria esdevenir font de nova 

ocupació. 

• la creació i consolidació, amb el temps, de boscos madurs i augment de la 

biodiversitat. 

• la reducció del risc d’incendis forestals a les urbanitzacions.  

• l’aprofitament de la massa forestal com a font energètica sostenible. 

• la generació de llocs de treball (biomassa, ramaderia, etc). 

• generació d’eines educatives. 

• recuperació de pràctiques tradicionals. 

 



A més existeixen ajudes per a determinades accions dins del que és el sector forestal i medi 

ambient (http://www.observatoriforestal.cat/ajuts.php).  

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1) Crear el servei de la Natura i la Ruralitat dins de l’estructura organitzativa de 

l’Ajuntament. 

 

2) Que aquest servei desenvolupi un Pla integral de manteniment i gestió de les àrees 

forestals de Rubí, seguint les orientacions ja establertes per la Generalitat 

(http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_

orientacions_gestio_forestal_sostenible_catalunya/) i buscant alternatives de gestió 

com pot ser la ramaderia. Aquest pla hauria de tenir l’objectiu principal de mantenir 

anualment les àrees forestals, però integrar-hi un segon objectiu de generar llocs de 

treball a través de la gestió sostenible i integrada.   

 

3) Fixar incentius que beneficiïn als propietaris de zones forestals i que fomentin la 

conservació i la recuperació de l’entorn natural. 

 


