Conservació dels boscos de
pinassa: mesures per a la
prevenció d’incendis
Jornada tècnica
LLABERIA, dimarts 18 d’octubre de 2016

Presentació
Els boscos de pinassa de Catalunya
són un hàbitat prioritari a Europa. Han
estat gestionats tradicionalment per
tallades de selecció i avui en dia
presenten, en general, estructures
forestals amb una elevada continuïtat
de vegetació i acumulació de
combustible de sotabosc, estructures
molt vulnerables a generar incendis de
capçada d’alta intensitat.
En el marc del projecte Life+Pinassa
(http://lifepinassa.eu/ ) es realitzen
actuacions silvícoles per reduir
l’acumulació de combustible en punts
estratègics de gestió per millorar la
capacitat de control del grans
incendis, i amb l’objectiu de promoure
estructures menys vulnerables al pas
del foc i de major vitalitat. Els
tractaments es dissenyen en base a
Orientacions de gestió establertes i es
realitzen amb tractaments mecànics
convencionals i cremes prescrites,
amb l’objectiu d’avaluar l’eficiència
d’ambdues tècniques en la prevenció
d’incendis.
Durant la jornada es visiten algunes
d’aquestes actuacions realitzades a la
Serra de Llaberia.

Programa
9.30 h Presentació del projecte Life+Pinassa “Gestió Sostenible per a
la Conservació dels Boscos de Pinassa de Catalunya”
Sra. Teresa Cervera, Centre de la Propietat Forestal.
9.50 h Actuacions silvícoles en zones estratègiques per la prevenció
d’incendis en boscos de Pinus nigra: tractaments mecànics i
cremes prescrites
Sra. Rut Domènech, Àrea de Gestió Forestal Sostenible, CTFC.
10.10 h Ús del foc com eina de gestió forestal. Experiència en cremes
prescrites a Catalunya
Sr. Marc Castellnou, cap Àrea Forestal GRAF.
10.30 h Pausa
11.00h Visita a cremes prescrites realitzades en boscos de pinassa i a
zones afectades per grans incendis forestals on s'ha millorat la
regeneració
Sra. Rut Domènech, Àrea de Gestió Forestal Sostenible, CTFC.
Sr. Ricard Baqués, tècnic en gestió de Recursos Naturals del Consorci
de la Serra de Llaberia.
Sr. Marc Castellnou, cap Àrea Forestal GRAF.
14.00 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Església romànica
Llaberia poble
43320 TIVISSA

Organització
Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya. Persona de Contacte: Rut Domènech
(A/e: rut.domenech@ctfc.cat ) Telèfon 620 046 955

Col·laboració

@ruralcat
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