XXXV Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Gestió forestal a les forests
públiques del Ripollès. Exemple
a “Muntanya de Sant Bernabé”
Jornada tècnica
VILALLONGA DE TER, divendres 18 de maig de 2018

Presentació
Visita a la forest “Muntanya de Sant
Bernabé”, CUP núm. 51, situada al
municipi de Vilallonga de Ter
(Ripollès). Es tracta d’una forest de
460 ha, encarada majoritàriament al
solell, amb una alçada màxima de
1.989 m i mínima de 1.280 m. La
pendent mitja del terreny és elevada i
varia del 25% al 40%. La major part
arbrada és pi roig (67%), seguit pel pi
negre (29%). La superfície arbrada
(330 ha) predomina respecte a la
pastura (124 ha).
Durant la visita, s’explicarà com
funciona la gestió dels boscos públics
al Ripollès, i s’agafarà com exemple
aquesta forest. Veurem els treballs de
millora més recents (arranjament de
vials, aclarides, estassades...) i ens
servirà per explicar també com
funcionen els ajuts en finques
públiques
a
Catalunya.
També
visitarem una zona on s’estan iniciant
aprofitaments forestals, quin objectiu
tenen, i com s’estan duent a terme.

Programa
9.15 h Trobada a Camprodon
9.30 h Recollida de la documentació
9.45 h Presentació de la jornada
10.00 h Trasllat a la forest Muntanya de Sant Bernabé, a Vilallonga de
Ter
10.30 h Visita dels treballs de millora
11.30 h Visita d’una zona amb treballs d’aprofitaments forestals
14.00 h Dinar a Veïnat Roca d’Abella, restaurant Can Rosa
Jornada coordinada per:
• Sr. Narcís Ribes Besalú. Enginyer de Forests. Gerent d’ELFOCAT.
• Sr. Marta Domènech Ferrés. Enginyera de Forests. Enginyera
comarcal, DARP.
• Sr. Jordi Faus Colomer. Enginyer de Forests. Director tècnic del
CEINR.

a pendent, preparar un volum de sòl
suficient per a posar a disposició de
les Organització
noves
plantes,
sense
la
competència de la vegetació
instal·lada prèviament i facilitant les
condicions de retenció d’aigua.
au en la qualitat de la planta i la
qualitat dels treballs previs de
preparació del terreny. De la mateixa
manera
que
garantir
l’aprovisionament
de
material
forestal de reforestació de qualitat i
lliure de patògens és un primer pas
per Col·laboració
garantir l’èxit de la plantació, la
tipologia dels treballs de preparació
del sòl on instal·larem el material
forestal
de
reforestació
és
fonamental
per
garantir
la
supervivència
i
el
bon
desenvolupament de les plantes en
els primers anys de la plantació.
Actualment hi ha maquinària per a la
preparació del sòl per quasi bé totes
les característiques de terreny, fet
@ruralcat
que permet, independentment de la
pendent, preparar un volum de sòl
suficient per a posar a disposició de
les
noves
plantes,
sense
la
competència de la vegetació
instal·lada prèviament i facilitant les
condicions de retenció d’aigua.

Lloc de realització
Punt de trobada: davant gasolinera Repsol abans de Camprodon
Crta. C-38 de Sant Pau de Segúries a Camprodon, km 9,5
17867 – CAMPRODON (Ripollès).

Inscripcions
Podeu realitzar les inscripcions a través del Consorci Forestal de
Catalunya:
Tel.: 972 84 27 08 – A/e: consorci@forestal.cat
Persona de contacte: Sra. Margarita Rovira
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