Tècniques de marcatge en
rouredes mixtes: silvicultura
d’arbre individual
Jornada de camp
SANT CELONI, divendres 15 de juny de 2018

Presentació
En el marc del projecte LIFE
MixForChange
(www.mixforchange.eu), aquest 2018
s’estan duent a terme actuacions
demostratives on s’apliquen models
de gestió forestal innovadors. Aquests
models busquen promoure masses
mixtes més resilients al canvi climàtic
millorant
les
seves
funcions
ecològiques, econòmiques i socials.
Aquests models incorporen criteris
com el de silvicultura d’arbre
individual, el qual se centra en la
realització d’aclarides selectives al
voltant dels arbres definits com arbres
objectiu. Per tal d’aplicar aquesta
silvicultura cal interioritzar noves
tècniques de marcatge i de formació
dels talladors.
Així doncs, la present jornada pretén
ser una sessió pràctica de marcatge
en la qual es mostraran els criteris
necessaris per l’execució d’aquests
models de gestió.

Organització

Programa
9.30 h Sortida des del punt de trobada
10.00 h Introducció a la gestió pròxima a la natura i als criteris de
silvicultura d’arbre individual. Aplicació al projecte LIFE
MixForChange
Sr. Jaime Coello i Sr. Mario Beltrán. Programa de Gestió Forestal
Multifuncional (CTFC).
10.30 h Tècniques de marcatge: aplicació pràctica i discussió
Sr. Mario Beltrán i Sr. Jaime Coello. Programa de Gestió Forestal
Multifuncional (CTFC).
Sra. Lídia Guitart i Sr. Martí Rosell. Associació de Propietaris del
Montnegre i del Corredor.
13.00 h Visita a una zona actuada seguint aquests criteris
Sra. Lídia Guitart i Sr. Martí Rosell. Associació de Propietaris del
Montnegre i del Corredor.
14.00 h Fi de la jornada
*Es recomana portar roba i calçat adequat per anar pel bosc. En cas que es
tingui material útil pel marcatge (relascopi, cinta diamètrica, etc) també es
recomana portar-lo.

Lloc de realització
Punt de trobada:
Pàrquing del Caprabo-Eroski
Ctra de Gualba, 45
08470 SANT CELONI
*Desplaçament fins al lloc de realització de l’activitat en cotxes particulars.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
L’Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor omplint el següent
Formulari d'inscripció o bé a la web www.montnegrecorredor.org
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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