Experiències en els
hàbitats forestals madurs
mediterranis
Jornada de camp
VIMBODÍ I POBLET, divendres 6 d’abril de 2018

Presentació
Els boscos mediterranis són molt
diversos, tant per les espècies que els
composen com pels diferents estadis
de desenvolupament en que es
troben.
La
gestió
d’aquesta
complexitat es prioritza en la
prevenció d’incendis i en la millora de
les masses per fer front al canvi
climàtic per, alhora, treure’n un
rendiment.
En aquest ric mosaic que conforma el
paisatge mediterrani, podem trobar
boscos en estadis de maduresa
remarcables que requereixen de
mesures específiques de gestió. Per la
seva raresa i singularitat, aquests
boscos d’alt valor ecològic contenen
espècies i processos ecològics únics
pels que cal vetllar adequadament.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h La gestió dels boscos madurs al Paratge Natural de Poblet
Sr. Xavi Buqueras. Tècnic del Paratge Natural de Poblet.
9.50 h Indicadors de maduresa estructural al bosc de la Mola de Catí
Sr. Josep Sabaté. Tècnic del Parc Natural dels Ports.
10.10 h La gestió dels boscos madurs al Parc Natural del Montseny
Sra. Anna Sanitjas. Tècnica del Parc Natural del Montseny.
Diputació de Girona.
10.40 h La gestió dels boscos madurs al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa
Sr. Joan Montserrat. Tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa.
11.00 h Pausa
11.30 h Visita de camp
14.00 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Centre d’interpretació del Bosc de Poblet.
Àrea de lleure de la Roca de l’Abella (Vall de Castellfollit).
Carretera del Monestir de Poblet a Prades (T-700). Punt Km 6,5.
43430 VIMBODÍ I POBLET

Organització

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
(Tel.: 977.87.17.32 - A/e: pnpoblet@gencat.cat)
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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