Model de gestió sostenible
d’espais oberts de muntanya
i estratègies de valorització
Jornada tècnica en línia
Dijous 3 de juny de 2021

Presentació
Els espais oberts de muntanya del sud
d’Europa es troben immersos en
processos de canvi d’ús i del clima. La
reducció de l’activitat pastoral i
l’abandonament dels usos tradicionals
estan provocant un descens de la
biodiversitat
per
la
colonització
d’espècies llenyoses.
Un dels objectius del projecte
Open2preserve és la transferència i
capitalització dels resultats obtinguts en
l’aplicació del Model de gestió
sostenible per millorar la preservació i
conservació dels ecosistemes naturals
de muntanya, el control de la biomassa
combustible i la disminució del risc de
grans incendis forestals a través de la
implementació
de
pràctiques
combinades de cremes prescrites i
herbivorisme dirigit (herbivorisme píric).
En aquesta jornada es presenta el
model i els resultats obtinguts en dues
experiències
pilot.
Va
dirigida
especialment als agents d’interès en la
seva implementació: gestors i tècnics
de l’administració, associacions de
desenvolupament
rural,
cambres
agràries.

Programa
9.45 h Presentació de la jornada
Dra. Josefina Plaixats Boixadera. Departament de Ciència animal i
dels aliments, Universitat Autònoma de Barcelona.
10.00 h Problemàtica de la preservació dels ecosistemes de muntanya.
Herbivorisme píric. El Projecte Open2Preserve
Dra. Rosa Maria Canals Tresserras. Universidad Pública de
Navarra, UPNA, Coordinadora del projecte Open2preserve.
10.30 h Model de gestió sostenible i estratègies de valorització en dues
experiències pilot del sector d’oví: Andalusia i Catalunya
Dra. Ana Belen Robles Cruz. Estación experimental del Zaidín,
CSIC.
Dra. Josefina Plaixats Boixadera. Departament de Ciència animal i
dels aliments, Universitat Autònoma de Barcelona.
11.30 h Els instruments jurídics tècnics per la implementació del model
de gestió sostenible.
Sr. Guillem Canaleta Garcia. Fundació Pau Costa.
12.00 h Situació de la ramaderia al Parc natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny. Estratègies de dinamització.
Dr. Gonzalo Gamboa Jiménez. Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals, ICTA.
12.30 h Torn obert de paraules
13.00 h Cloenda de la jornada

Organització
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a qualsevol dubte o més informació podeu contactar amb la UAB:
mariajose.broncano@uab.cat
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