Millora de la biodiversitat
en la gestió forestal
Jornada tècnica
BARCELONA, dilluns 30 de setembre de 2019

Presentació
La millora de la biodiversitat forestal és
un objectiu clau de les polítiques, no
només de planificació i conservació
ambientals sinó de la gestió forestal
sostenible, per tal d’assegurar la multifuncionalitat del bosc i la preservació
dels serveis ecosistèmics que ofereixen a la societat.
La biodiversitat específica del bosc
està sobretot relacionada amb la maduresa, és a dir, la presència d’arbres
vells, sovint de grans dimensions,
carregats de microhàbitats i de la presència de fusta morta de grans dimensions en peu o a terra fruit de la pròpia
dinàmica del bosc.
Actualment, aquests són elements
molt escassos en els nostres boscos
mediterranis producte d’una llarga
història d’aprofitament intens i ara, a
poc a poc, s’estan recuperant.
En el marc del projecte LIFE
BIORGEST, aquesta jornada PATT
pretén oferir orientacions de gestió
forestal per a la millora i conservació
de la biodiversitat forestal i té com a
objectiu discutir sobre el terreny quina
gestió seria la més adient per
accelerar els processos relacionats
amb la dinàmica natural facilitant la
creació d’aquests elements clau per a
la biodiversitat.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i inici de la jornada
9.35 h Presentació de la jornada i introducció al Life BIORGEST
Sr. Joan Vilamú, Parc Natural de la Serra de Collserola.
Sr. Jordi Vayreda, CREAF.
10.00 h Directrius generals d’assenyalament amb criteris de millora de
la biodiversitat per preparar les forests a dinàmica natural
Sra. Anna Sanitjas, Àrea Acció Territorial, Diputació de Girona.
Sr. Marc Garfella, Bosquerols, SCCL, PROSILVA.
Sr. Josep Sabaté, Parc Natural dels Ports.
Sr. Martí Rosell, Associació de Propietaris del Montnegre i el
Corredor.
10.30 h Pausa i desplaçament
11.00 h Pràctiques d’assenyalament en grups reduïts.
Alzinar mixt de Can Calopa de Dalt, preparació a dinàmica
natural
Sr. Jordi Vayreda, CREAF.
Sr. Lluís Comas, CREAF.
13.00 h Posada en comú de les pràctiques d’assenyalament i proposta
consensuada de criteris
Sr. Xavier Carbonell, ARC Mediació Ambiental.
Sr. Jordi Camprodon, CTFC.
14.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Masia de Can Calopa de Dalt – Parc Natural de Collserola
Carretera BV-1468, Km4, 8,
08750 - BARCELONA
mapa

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal fer les inscripcions a través del següent
formulari: https://forms.gle/FndRoQ2Si1sH6zoE8
Per qualsevol consulta la persona de contacte és el Sr. Xavier Carbonell
(Tel.: 676 95 49 29 – A/e: x.carbonell@creaf.uab.cat)

@ruralcat

Per raons logístiques les places són limitades a 25 persones
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