La gestió de les
castanyedes al MontnegreCorredor
Jornada tècnica
SANT CELONI, dijous 22 de novembre de 2018
Presentació
Les masses de castanyer del Massís
del Montnegre i Corredor se situen en
una zona límit de la seva distribució.
Aquest fet i el context de canvi climàtic
en el que ens trobem dona lloc a unes
masses
molt
debilitades sovint
fortament afectades per patògens.
Així, és necessari plantejar-se la seva
gestió encarada cap a un augment de
dominància de les espècies que hi són
més adaptades, sobretot en les zones
més desfavorables per al castanyer.
En la present jornada parlarem de la
gestió de les castanyedes i de la seva
conversió tant cap a un domini de
coníferes, en concret el cas del pi
insigne, com cap a boscos mixtos de
planifolis. A camp observarem zones
gestionades en tots dos sentits.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada i sortida des del punt de trobada*
10.30 h Situació actual de la gestió de les castanyedes al MontnegreCorredor
Sr. Joan Rovira. Diputació de Barcelona.
11.30 h Propostes de gestió: conversió a dominància de coníferes. El pi
insigne. Visita a una plantació de pi insigne
Sr. Josep M. Tusell. Consorci Forestal de Catalunya.
12.45 h Propostes de gestió: promoció de boscos mixtos de planifolis. Visita
a una zona gestionada en el marc del projecte LIFE MixForChange
Sr. Jaime Coello i Sr. Mario Beltran. Programa de Gestió Forestal
Multifuncional (CTFC).
Sra. Lídia Guitart. Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor.
13.45 h Debat i preguntes
14.30 h Fi de la Jornada i desplaçament al punt de trobada*
*Desplaçament fins al lloc de realització de l’activitat en cotxes particulars (es
recomana portar 4x4).

Organització

Lloc de realització
Punt de trobada:
Pàrquing del Caprabo-Eroski
Ctra de Gualba, 45
08470 SANT CELONI

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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