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Què  és  un  bosc  comest ib le?  

 

Un bosc comestible és un sistema agro-forestal de producció de menjar que imita el funcionament d'un bosc natural, 
l'ecosistema més complex i abundant que podem trobar a la terra ferma. 

El concepte de bosc comestible ha estat present des de la prehistòria a la cultura d'àrees tropicals. Robert Hart, britànic, va 
portar aquest concepte a zones de climes temperats en els anys '80 i és avui dia un mètode molt emprat en la 
Permacultura. 

La diferència amb un bosc natural és que els boscos naturals es desenvolupen sense cap tipus d'intervenció humana i no 
són capaços de proveir a totes les nostres necessitats. La idea d'un bosc comestible és fer dels éssers humans un altre 
element del bosc. Qui decideix realitzar un bosc comestible imita les relacions que tenen cabuda en un bosc natural, però 
usa elements (plantes, animals i estructures) que ens proveeixen menjar, medicines, fibres, tints, i molt més. A més, les 
plantes que introduïm s'ocupen del control de les plagues i males herbes, així com d'enriquir el sòl, de manera que no es 
necessita fertilitzants o herbicides. Això sense oblidar els elements que no introduïm en el nostre disseny, però que arriben 
de manera natural per complir funcions necessàries que ens hem oblidat, perquè la saviesa de la naturalesa és infinitament 
més gran que la nostra. 

La Permacultura en la seva visió holística valora positivament aquest tipus de sistema per l'excel·lent balanç entre la 
productivitat i l'escassa intervenció humana necessària. 
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Per  què  i  per  a  què  vo lem rea l i t zar  un  bosc  comest ib le?  

 

Perquè volem augmentar la nostra seguretat alimentària i la del nostre barri creant un sistema permanent. 

Perquè volem augmentar la biodiversitat introduint moltes més espècies vegetals i animals, a més de crear condicions 
favorables per a l'arribada de més flora i fauna autòctona. 

Perquè ens acosta a la visió d'un cultiu perenne. Aquest tipus de cultiu és molt diferent d'un hort perquè, després del 
treball inicial, ens permet alimentar-nos amb poc volum de feina de gestió. El bosc comestible, com un bosc natural, té un 
funcionament sistèmic i una vegada establert, com en la naturalesa, no es necessitarà massa feina humana. 

Perquè ens re-connecta amb la cultura oblidada de la recol·lecció i ens apropa a les nostres arrels més profundes. 

Perquè la presència d'un bosc on abans no n’hi havia regula la temperatura i el microclima de la zona. 

Per la seva bellesa i el sentit de pau que ens transmet. 
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Ava luar  la  v iab i l i ta t  econòmica  de l  pro jec te  

 

Un aspecte que és fonamental considerar abans de començar un projecte de bosc comestible és el factor econòmic. On es 
poden trobar les eines que necessitarem? En cas que es necessiti comprar alguna eina, qui la va a comprar? Qui comprarà 
els arbres, els planters i les llavors? I tot això, amb quins recursos economics? Necessitem saber quin tipus de plantes 
volem introduir i quina quantitat de cada una d’elles per poder elaborar un pla de viabilitat econòmica. 

 

Ava luar  la  par t ic ipac ió  ac t iva  en  e l  bosc  

 

És molt important, alhora que calculem el factor econòmic, saber amb quins recursos humans podem comptar. Sempre que 
emprenguem algun projecte, hem de ser conscients que comporta una feina; així que el principal és saber quines persones 
es faran càrrec del manteniment del Bosc Comestible des dels seus inicis i fins que no li sigui necessària la mà de l'home 
més que per recol·lectar i aclarir el pas. Una altra opció és realitzar un disseny que requereixi l'atenció que els promotors 
puguin dedicar-li. Poc manteniment, manteniment normal o d'especial atenció al manteniment. 
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Qu ines  qües t ions  hem de  ten i r  en  compte?  

 

• Tipus de sòl 

• Orientació 

• Vents dominants 

• Pendent del terreny 

• Quantitat i tipus de precipitacions 

• Cossos d'aigua presents 

• Temperatura en els diversos moments de l'any 

• Esdeveniments naturals extrems (incendis, sequeres, erosió per escolament etc.) 

• Vegetació existent (pot ser un indicador) 

• Fauna present 

• Plagues comuns a la zona 

• Estructures humanes existents 

• Micro-climes 

• Accés 

• Gestió humana de l'espai (conreu, tala, poda, compactació del sòl) 

5 
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Com es  compon un  bosc?  
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Il·lustració 1. 

http://permaculturenews.org/ 

2011/10/21/why-food-forests/ 
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Com func iona  un  bosc  comest ib le?  

 

Els boscs comestibles, així com els boscs naturals, són ecosistemes i els ecosistemes són llocs d'interacció. Aquests sistemes 
viuen en un equilibri dinàmic on es donen relacions de competició, col·laboració, parasitisme, depredació, simbiosi i molts 
altres tipus de vincles, però on hi ha una dinàmica subjacent de mutu auxili. 

Per tant, resulta cabdal comprendre quines són les funcions de cada planta i com aquestes plantes s'estructuren entre si, 
per poder-les imitar dissenyant un sistema eficient. 

Per fer-ho cal començar pel concepte de gremi: un grup de plantes i animals entrellaçats harmoniosament en un patró de 
suport mutu, sovint al voltant d'una espècie central. A més, en un bosc comestible aquesta comunitat dóna beneficis als 
éssers humans mentre crea un hàbitat funcional. 

Cada regió té les seves comunitats de plantes, les haurem de conèixer bé per poder-les replicar. Començarem per replicar 
alguna cosa que coneixem bé i amb el temps i l'experiència afegirem complexitat al sistema amb més elements. 
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Il·lustració 2. Hemenway, Toby: Gaia's Garden 2nd Edition p. 130 
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Haurem de conèixer bé les propietats de cada planta per poder crear un gremi efectiu. Per exemple, la noguera (sobretot la 
noguera negra americana) és al·lelopàtica, a saber, segrega una substància tòxica, la juglona, a través de les seves arrels 
que repel·leix altres plantes. Però hi ha plantes resistents a la juglona i gràcies a una atenta observació podrem crear un 
gremi perfecte per la noguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3. Hemenway, Toby: Gaia's Garden 2nd Edition p. 135 
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En el nostre gremi intentarem desenvolupar el major nombre de funcions possibles usant en manera harmònica plantes 
que tenen més d’una funció. Un cop entès el concepte de gremi com a comunitat de plantes, animals i estructures, podrem 
ampliar aquest concepte i crear un "gremi de gremis". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 4. Hemenway, Toby: Gaia's Garden 2nd Edition p. 142 
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Fins i tot podem ampliar-a un gremi de gremis de gremis, és a dir un bosc comestible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 5. Hemenway, Toby: Gaia's Garden 2nd Edition p. 143 



EL BOSC COMESTIBLE. GUIA D’IMPLANTACIÓ · 11 

Com esco l l i r  les  p lan tes  per  a l  bosc  comest ib le?  

 

Per escollir les plantes per al nostre bosc comestible podem utilitzar aquest simple esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantes que  

ens agraden 

Plantes que  

es donen bé 

en aquest lloc 

Plantes de  

fàcil obtenció 
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Les plantes tenen una sèrie de funcions ecològiques i de usos que els donem els éssers humans. Conèixer aquestes 
funcions i aquests usos ens ajudarà a escollir les plantes. 

 

 

 

Hospeda bacterias fijadoras de nitrógeno. 

Exemples: heura comú, Asclepias syriaca, crisantem.

Proveeix bon menjar per a animals domèstics.

Exemples: Caragana arborescens, Bouteloua dactyloides, blat sarraí.

Manté el sòl amb el seu sistema radicular fibrós.

Exemples: arç cerval de mar, bambú i molts tipus de sàlvia.

Tallafocs Exemples: Atriplex spp., perdiguera, àloe vera, espígol, sàlvia.

Pot suportar la immersió a l'aigua i promou la percolació a la capa freàtica.

Exemples: moltes plantes aquàtiques, margalló, calamagrostis x acutiflora, pennisetum setaceum.

Proveeix una barrera per a plantes i animals no volgudes.

Exemples: civada, blat sarraí, agrassó

Suporta insectes benèfics.

Exemples: camamilla groga, Ammi visnaga, anet, angèlica.

Descompon ràpidament i proveeix encoixinat in situ. 

Exemples: consolda, Typha spp., card.

Fortalesa/Barrera

Atraient d'insectes 

Creadora d'encoixinat

Funció ecològica Descripció

Purificadora de l'aire

Menjar per a animals

Controladora de l'erosió

Controladora d'inundacions

Taula 1 (1/2). Hemenway, Toby: Gaia's Garden 2nd Edition p. 140 



EL BOSC COMESTIBLE. GUIA D’IMPLANTACIÓ · 13 

 
 

Hospeda bacterias fijadoras de nitrógeno. 

Exemples: tramús, pèsol, ginestó.

Treu l'excés de nitrogen del sòl.

Exemples: Trifolium alexandrinum, ordi, civada.

Plantes pioneres robustes que permeten l'establiment d'altres plantes.

Exemples: vern, Chaenomeles spp., Ginesta.

Plantes d'arrel profunda que extreuen nutrients del sòl i el concentren en els teixits.

Exemples: ortiga, milfulles, gira-sol.

Repel·leixen les plagues eliminant els pesticides. 

Exemples: menta piperita (insectes i ratolins), melissa (mosques i formigues) i all (àfids, cérvols i conills).

Produeix matèria orgànica i millora l'estructura del sòl.

Exemples: nap / colza, sorgo pastura Sudan, Crotalaria spp.

Plantes d'arrel profunda que penetren en el sòl, el deixen anar i l'airegen.

Exemples: Schizachyrium scoparium, daikon, fava.

Absorbidora de toxines Exemples: tomatillo del diable, Grindelia spp.

Purificadora d'aigua Exemples: Typha spp., junc de esteras, Canna spp.

Menjar per a animals salvatges Exemples: mora, Hamamelis spp, saüc.

Habitatge per a animals 
salvatges

Exemples: aladern, avellaner, corneller mascle.

Tallavents Exemples: nyàmera, Elaeagnus spp, pollancre.

Consumidora de nitrogen

Protectora/cuidadora

Acumuladora de nutrients

Repel·lent de plagues

Constructora del sòl

Cultivadora del sòl/arrels 
aixada

Funció ecològica Descripció

Fixadora de nitrogen

Taula 1 (2/2). Hemenway, Toby: Gaia's Garden 2nd Edition p. 140 
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A més de la seva funció ecològica dintre de un gremi o de un bosc comestible, les plantes ens poden interessar també per 
l'ús que li donem els éssers humans. 

 

 

 

 

Plantes oloroses per la seva mateixa fragància o per emmascarar altres olors.

Exemples: lavanda, romaní, gessamí

Aquestes plantes tenen brots rectes i flexibles .

Exemples: Phragmites spp., Salze Salix humilis, Rhus aromàtica.

Netejadora Exemples: menta poliol, nabiu de grua, equiseto i patata.

Compost Exemples: consolda, xicoira, milfulles, ortiga.

Flor fresca Exemples: Rudbeckia bicolor, Cosmos spp., Milfulles, narcís.

Flor seca Exemples: lavanda, Asclepias spp., Gira-sol.

Tint Exemples: solidago (mostassa, marró, groc), pastanaga (taronja de les arrels), gerd vermell (morat dels fruits).

Ús humà Descripció

Aromàtiques/Fragància

Cistelleria

Taula 2 (1/2). Hemenway, Toby: Gaia's Garden 2nd Edition p. 141 
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Conté olis essencials que poden ser extrets.

Exemples: sàlvia, anet, farigola.

Emprades per les fibres.

Exemples: lli de Nova Zelanda (cordes i lligams simples), Asclepias incarnata (escorça per cordills i tela), civada 
(closca per a taules de construcció).

Menjar Les comestibles inclouen fruits, nous, verdures de fulla, verdures, flors comestibles, herbes aromàtiques, etc.

Repel·lent d'insectes
Exemples: romaní (bossetes als calaixos), julivert (suc usat per a espantar els mosquits) espígol (repel·leix els 
ratolins).

Plantes usades tradicionalment per curar.

Exemples: consolda (ferides), Asclepia purpurascens (berrugues), Arctium spp. (tònic).

Oli, cera, resina o polidor
Exemples: Carya coreiformis (oli usat en llums d'oli), pi nan siberià (un quitrà és obtingut de la colofònia i usat per 
impermeabilitzar) i avellaner (llavors usades per netejar mobles).

Sabó Exemples: Symphoricarpos spp., Te de New Jersey i tramús.

Utilitzades per productes de fusta.

Exemples: Arce sucrera (per a mobles i instruments musicals), phellodendron amurense (com a substitut del suro) i 
noguera.

Oli essencial

Fibra

Medicina

Fusta

Ús humà Descripció

Taula 2 (2/2). Hemenway, Toby: Gaia's Garden 2nd Edition p. 141 
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Per a cada planta que vam decidir introduir en el nostre sistema hauríem de realitzar un mapa de les necessitats, dels 
productes i comportaments i de les característiques intrínseques. El mateix hauríem de fer per a cada un dels altres 
elements que vulguem introduir, siguin aquests animals o estructures construïdes. 

 

Mapa de l'Arç blanc (Crataegus spp.) 

Productes i comportaments 

• Fruits, brots, fulles i flors comestibles 

• Atreu insectes pol·linitzadors 

• Amb les seves espines és una barrera contra la fauna salvatge i per tancar bestiar 

• Atrau fauna selvàtica (ocells) 

• Crea estructures (tanques paravents) 

• És medicinal (patologies cardíaques i del sistema circulatori) 

• Estabilitza el terreny 

• És una de les plantes que produeix més calor al cremar 

Il·lustració 6.  

http://www.pfaf.org/user/plant.aspx?

latinnamé=Crataegus+monogyna 
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Característiques intrínseques 

• Arbust o arbre petit (6m x 6m) de creixement mitjà 

• Flors blanques hermafrodites 

• Fruits vermells 

• Escorça fosca 

• Fusta molt dura i robusta, difícil de treballar que s'usa per fer mànecs d'estris o bastons per caminar 

• Grans espines a les branques 

• Subtribu Malinae (bon portaempelt per arbres de la mateixa Subtribu: pomeres, pereres i codonyers) 

• Molt adaptable a sòls sorrencs o argilosos i amb poc nutrients 

• Molt adaptable a sòls àcids, neutres o bàsics 

• Pot tolerar exposició marítima 

• Molt resistent a vents forts 

Necessitats 

• Aigua. Pot tolerar períodes de sequera. Pot tolerar gelades 

• Sol. Pot créixer en semi-ombra 

• Aire. Pot tolerar contaminació 

• Pol·linització 

• Poda 

• Gestió de plagues 
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Pa t ró  de  p lan tac ió  

 

A l'hora de començar la plantació cal tenir en compte la successió natural. 

Les primeres plantes a aparèixer en un ecosistema són les plantes pioneres que s'adapten a condicions molt difícils. 
Aquestes plantes més adaptables milloraran les condicions i permetran que plantes menys adaptables puguin ocupar 
aquest espai. 

El tipus de plantes comestibles més comú són les plantes "fixadores de nitrogen", plantes que viuen en simbiosi amb uns 
bacteris que viuen en les seves arrels i que tenen la capacitat de fixar el nitrogen atmosfèric. El nitrogen compon 
aproximadament el 78% de l'atmosfera i és un element fonamental per al creixement de les plantes encara que les plantes 
no puguin absorbir aquest nitrogen de l'aire. Necessiten aquests bacteris que l'hi fan disponible i no totes les plantes viuen 
en simbiosi amb aquests bacteris. 

El nitrogen queda disponible per a les plantes de forma natural gràcies al contacte d'arrel amb plantes fixadores de 
nitrogen i en tallar les plantes fixadores de nitrogen i deixar-les compostar a terra. 

9 
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An imals  

 

Es pot decidir introduir animals (abelles, gallines, conills, coloms, etc.) al bosc comestible o potenciar la presència de fauna 
autòctona. 

Si decidim introduir animals, s'hauran d'avaluar les necessitats de cada animal, mirar que es puguin cobrir dins l'espai del 
bosc i que cada necessitat (aigua, menjar, aixopluc, etc.) sigui coberta per dos o més elements (per l’aigua podrien ser una 
font, un rierol, un grup de persones que fan torns per donar-los de beure, etc.). 

Si volem potenciar la presència de fauna autòctona (ocells, rèptils, amfibis, etc.) hem de crear o millorar les condicions per a 
sostenir-la. Per exemple, podem plantar arbres espinosos o arbusts de fruita petita (aranyoners, arços blancs, gínjols, arços 
grocs) on els ocells puguin niar i obtenir aliment. 

10 



EL BOSC COMESTIBLE. GUIA D’IMPLANTACIÓ · 20 

Ges t ió  de l  bosc  comest ib le  

 

Cal fer un disseny del futur bosc comestible tenint en compte els punts anteriors. Aquest disseny serà la base per a la 
realització pràctica del bosc. 

Perquè el bosc sigui reeixit cal certa implicació humana en les primeres fases. 

Els treballs necessaris durant els primers anys són principalment: 

• Plantar 

• Regar (si que calgui) que serveixen 

• Tenir cura de les necessitats de les plantes (protecció, poda, abonament, etc.) 

• Mantenir el sòl cobert en tot moment, sigui amb plantes vives o amb matèria orgànica morta (encoixinat) 

• Ajustar el disseny a les respostes que observem a mesura que el bosc comestible es va regulant 

Amb el pas dels anys el bosc comestible començarà a funcionar com un bosc natural, disminuint la necessitat d'intervenció 
humana. 

11 
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Tècn iques  de  p lan tac ió 	  

 

Abans de començar a plantar podem preparar el terreny perquè es pugui aprofitar al màxim l'aigua de pluja, disminuint 
així la quantitat de reg necessària. Per fer-ho hi ha diferents tècniques que podem utilitzar. 
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Il·lustració 7. 

Mollison, Bill; Slay, Reny Mia: 

Introduzione alla Permacultura 

p. 138 
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La primera tècnica que podem fer servir és el "Swale" (rasa d'infiltració). Es tracta d'una rasa que segueix una corba de 
nivell, o sigui una corba els punts de qual estan tots al mateix nivell sobre el nivell del mar. Primer de tot hem de trobar 
una corba de nivell o més, segons les necessitats. Després crearem una rasa que segueix aquesta (o aquestes) línies. La 
terra que traiem en crear la rasa la posem a sota de la rasa costa avall, creant un monticle que també segueix la corba de 
nivell. A sobre d'aquest monticle plantem les plantes. Quan plou, l'aigua en lloc de córrer sobre de la terra creant 
escorrentia i erosió entra dins de la rasa. Estant la rasa a nivell, l'aigua no es mourà ni a l'esquerra ni a la dreta i s'infiltrarà 
en el terreny, que és just on volem que estigui. També omplirem la rasa de matèria orgànica, perquè l'aigua s'infiltri més 
fàcilment i en descompondre vagi afegint nutrients a la terra. 

  Il·lustració 8. 

Ardovini, Alessandro: 

Swale a la zona seca  

del Bosc Comestible 

de Permacultura Barcelona 

a Can Masdeu 

 

 Il·lustració 9. 

Ardovini, Alessandro: 

Swale a la zona humida 

del Bosc Comestible 

de Permacultura Barcelona 

a Can Masdeu 
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Una segona tècnica que podem fer servir (també en combinació amb el Swale) és el "bol d'encoixinat". Per a cada arbre 
que plantem crearem una rasa al voltant del tronc en forma de "dònut", deixant una petita illa on hi ha l'arbre mateix. La 
terra que traiem de la rasa la posem en un monticle al voltant de la rasa mateixa i omplim la rasa de matèria orgànica. 
Farem un dònut si el terreny està en pla. Si està en pendent farem una rasa en corba perquè pugui recollir la major 
quantitat d’aigua d'escorrentia possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 10. 
Ardovini, Alessandro: 

Towards Sustainable Living 
and Self Reliance in Boodaville 

 
Il·lustració 11. 

Ardovini, Alessandro: 
Dònut a la zona humida dintre 

de la zona seca del Bosc Comestible 
de Pemacultura Barcelona 

a Can Masdeu 
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Il·lustració 12. 
Ludwig, Art: 

Create an Oasis 
with Greywater 

p. 48 
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Una tercera tècnica útil per aprofitar al màxim l'aigua de la pluja i disminuir la necessitat de cura pel bosc comestible és 
el hügelkultur. Aquesta tècnica (el nom vol dir cultura en monticle) és practicada des de fa segles als països germànics i de 
l’est europeu i permet retenir l'aigua gràcies a l'acció de la fusta i de la matèria orgànica posats en forma de monticle i que 
actuen com una esponja. El monticle es recobrirà de terra i sobre ell es plantaran plantes. El hügelkultur reprodueix el 
procés de descomposició natural on els arbres caiguts fan de suport per a les plantes que creixen sobre o al costat d'ells i, 
en descompondre, donen nutrients a aquestes mateixes plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Il·lustració 13. 
http://rescape.co.nz/ 

the-site/methods/hugelkultur/ 
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El hügelkultur —així com qualsevol altra tècnica— ha de ser usat amb cura i basant-nos sobre l'observació. Si és cert que la 
fusta i la matèria orgànica fan l'efecte d'una esponja, en augmentar la superfície de cultiu també augmenta la superfície 
d'evaporació per la qual es perd aigua. Per aquest motiu aquesta és una tècnica molt usada on la calor del sol no és tant 
com a la Mediterrània. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 14. Ardovini, Alessandro: Permaculture Internship in Can Valldaura 
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La quarta tècnica de plantació que podem utilitzar té a veure amb la manera de plantar grups d'arbres. És la "plantació en 
xarxa i bols" (també en combinació amb el Swale, el bol d’encoixinat o dònut, i el hügelkultur). 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 15. Mollison, Bill; Slay, Reny Mia: Introduzione alla Permacultura p. 142 

Imaginem que plantem una sèrie d'arbres pendent avall respecte a un Swale. 

Imaginem ara que plantem altres arbres pendent avall d'un altre Swale a una distància de 2, 3 o més metres depenent de 
la dimensió que tindrà la copa dels arbres un cop madurs. Els arbres de la primera línia i els de la segona línia hauran 
d'estar plantats seguint un patró triangular amb petits canals que van des del tronc dels arbres de la primera línia fins els 
de la segona, perquè al ploure l'aigua que descendeix del tronc dels arbres de la primera línia baixi fins als arbres de la 
segona línia. 
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Gest ió  de ls  arbres  autòctons  per  pro teg ir  e l  bosc  comest ib le  
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Il·lustració 16. http://www.shropshirehedgelaying.co.uk/what_is_hedgelaying.php 
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És possible que el bosc comestible necessiti protecció de la fauna autòctona (senglars, cérvols) o de la fauna que vam 
decidir introduir (vaques, cabres, gallines). Una manera de fer-ho és protegir el bosc comestible amb arbres espinosos o 
arbusts de fruita petita (aranyoners, arços blancs, gínjols, arços grocs) que al mateix temps són perfectes per atraure els 
ocells. Una possible tècnica de plantació és plantar diversos d'aquests petits arbres espinosos. Quan tinguin 2 o 3 anys es 
poden tallar les branques dels arbres en el costat més alt del pendent (o fins i tot totes les branques) i tallar una mica més 
que la meitat del tronc en el costat més baix del pendent. Els arbres es podran llavors tombar fins a terra, la saba seguirà 
fluint cap amunt i les noves branques creixeran en vertical, com si fossin tants nous arbres. També podem plantar unes 
estaques al mig dels arbres tombats per enfortir l'estructura. Els troncs tombats formaran un mur impenetrable per a la 
fauna i, 2 o 3 anys més tard, es podrà fer servir la mateixa tècnica amb les branques verticals / nous arbrets. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il·lustració 17. 
http://www.shropshirehedgelaying.co.uk/

hedges_visit.php 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

www.fescamp.cat/15/bosccomestible 


