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■Boscos del Ripollès i del Mont-
seny formaran part d’un nou pro-
jecte Life anomenat MixForChan-
ge que estudiarà models de gestió
forestal que afavoreixin l’adapta-
ció al canvi climàtic. El projecte,
que lidera el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya (CTFC),
s’allargarà cinc anys, fins al ,
i es centra en els boscos medite-
rranis subhumits. 

La seu del CTFC va acollir di-
vendres la segona reunió de coor-
dinació del projecte Life MixFor-
Change, en la que també van as-
sistir membres de la resta dels so-
cis del projecte: Centre de la Pro-
pietat Forestal, Associació de Pro-
pietaris del Montnegre i Corredor
i Associació de Propietaris de la
Serra de Bellmunt-Collsacabra.

A més d’establir el full de ruta
per aquest any, en la reunió van
balanç de les accions preparatò-
ries dutes a terme fins ara. Durant
aquests primers mesos, s’han re-
alitzat contactes amb diferents
propietaris forestals i visites als ro-
dals d’interès per tal de seleccio-
nar aquells a on s’implementaran
les accions de demostració.

Fruit d’aquest treball s’han es-
tablert  rodals d’actuació, amb

una superfície total de  hectà-
rees, que s’emplaçaran, a més del
Montseny i el Ripollès, al Montne-
gre-Corredor i a la serra de Be-
llmunt-Collsacabra. 

L’objectiu principal del projecte
és desenvolupar, implementar i
difondre noves tècniques de ges-
tió forestal. 

Amb aquests nous models de
gestió forestal, l’equip pretén re-
duir la competència i l'estrès hí-
dric tot augmentant la complexi-
tat del bosc a més d’afavorir el seu
valor productiu i la conservació
de la biodiversitat. Alhora, l’apli-
cació d’aquests models també
permetrà mantenir les funcions
ambientals d'aquests boscos en
un context de zones altament po-
blades i urbanitzades.

A més, es desenvoluparan no-
ves eines per tal d’integrar l'adap-
tació dels boscos mediterranis
subhumits al canvi climàtic a ni-
vell de la política i el marc norma-
tiu que afecta la seva gestió. 

De la mateixa manera, es bus-
carà enfortir l'economia lligada
als productes del bosc mediterra-
ni subhumit, per augmentar la
sostenibilitat econòmica a mig i
llarg termini i prevenir el seu
abandonament.

Nou projecte
Life als boscos
del Montseny i
del Ripollès
�La iniciativa, que durarà cinc anys, vol
implementar models de gestió forestal
innovadors que afavoreixin l'adaptació al canvi
climàtic de les zones forestals subhumides
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