Actuacions silvícoles per
preparar un bosc a dinàmica
natural
Jornada tècnica
DOSRIUS, dimarts 2 d’octubre de 2018
Presentació
El
CREAF
està
recopilant
i
caracteritzant una Xarxa de Boscos a
Dinàmica Natural (XBDN) pionera a la
península ibèrica per encàrrec del
Departament
d’Agricultura.
Ramaderia, Pesca i Alimentació. Es
tracta d’una xarxa de boscos amb un
elevat grau de naturalitat i baixa
empremta humana representativa dels
diferents
habitats
forestals
de
Catalunya creada amb finalitats de
conservació de la biodiversitat i de
recerca.
Fins ara no s’ha aprofundit massa en
quines
actuacions
silvícoles
específiques
poden
servir
per
acompanyar a un bosc pre-madur o
madur a dinàmica natural. Per això
organitzem una jornada tècnica de
caràcter pràctic en la que veurem in
situ què és un bosc madur
mediterrani,
quins
indicadors
permeten
caracteritzar-lo,
quines
característiques ha de tenir un bosc
per a què tingui sentit dur a terme
actuacions silvícoles per preparar-lo i
deixar-lo a dinàmica natural.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i inici de la jornada
9.35 h Presentació de la jornada
Sr. Jordi Vayreda, investigador del CREAF.
Sr. Antoni Bombí, director del Parc del Montnegre i el Corredor.
Sr. Xavier Carbonell, tècnic de Governança Ambiental del CREAF.
9.50 h Visita al bosc d’alzinar de Can Bosc – Ca l’Arenes (zona 1).
Indicadors que caracteritzen un bosc madur.
Tractaments silvícoles que l’han acompanyat a la maduresa.
Sr. Jordi Vayreda, investigador del CREAF.
Sra. Mireia Vila, biòloga del Parc del Montnegre i el Corredor.
12.00 h Pausa i desplaçament
12.30 h Visita al bosc d’alzinar de Can Bosc – Ca l’Arenes (zona 2).
Tractaments silvícoles per dur a dinàmica natural un bosc.
Sr. Jordi Jürgens, enginyer de forests de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals.
Sr. Martí Rosell, Associació de Propietaris de Montnegre i Corredor.
Sr. Marc Garfella, Bosquerols, SCCL – PROSILVA.
14.00 h Cloenda de la jornada
Comiat al lloc de trobada

Lloc de trobada
Can Bosc (DOSRIUS)
S’accedeix des de l’entrada al parc del coll de Can Bordoi (carretera B-510,
que va de Dosrius a Llinars del Vallès). Des d’aquest punt cal seguir uns 4 km
la pista principal del Corredor, asfaltada en el seu primer tram, en direcció al
santuari.
https://goo.gl/maps/nqrK5qQEfyx

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal fer les inscripcions a través del següent
formulari: https://bit.ly/2x8tumS
Per qualsevol consulta la persona de contacte és el Sr. Xavier Carbonell:
Tel.: 93 581 46 76 – A/e: x.carbonell@creaf.uab.cat
Per raons logístiques les places són limitades a 25 persones, que s’atendran
per ordre d’inscripció
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