La regeneració del bosc després d’incendi

Jornada tècnica CREAF ICEA SCB

a proximitat del primer aniversari de l’incendi de l’Alt
Empordà i dels quasi vint anys del de l’any 1994 al
Bages i al Berguedà ens fa pensar que és un bon moment per a reflexionar al voltant de quina gestió cal
aplicar en la regeneració natural del bosc després del
foc, amb l’objectiu d’afavorir-ne la resiliència enfront
de noves pertorbacions, la provisió de serveis ecosistèmics (per exemple, segrest de C02, biodiversitat) i
també el futur aprofitament de fustes i llenyes.

L

Per això, hem organitzat aquesta jornada al voltant
de tres eixos que ens semblen cabdals per a intentar
millorar la gestió de la regeneració natural després
d’un incendi: les bases ecològiques en que recolzar
l’actuació, quines possibles estratègies i itineraris silvícoles podem aplicar, i quins instruments d’ordenació
poden ser els més eficients per a planificar i executar
aquestes actuacions.

Hem intentat dissenyar una jornada molt dinàmica i amb força espai per a la discussió i l’intercanvi
d’opinions tècniques al voltant d’aspectes que sovint
generen diversitat d’opinions. Des de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), la Societat Catalana
de Biologia (SCB) i el Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (CREAF), en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona i amb el suport del Pla
Anual de Transferència Tecnològica (Generalitat de
Catalunya), us convidem a participar-hi i a compartir
la vostra experiència.
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27 de juny de 2013

Lloc
Seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
C/del Carme, 47, Barcelona.

Asistència
Lliure i gratuïta. L’aforament és limitat.
Caldrà fer una preinscripció al correu scb@iec.cat.
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Organitzen

Col·labora

Amb el suport de

La regeneració del bosc
després d’incendi
bases ecològiques, estratègies silvícoles
i instruments de planificació

PROGRAMA
10.30 – 10.45 Costos de tractaments silvícoles:

10.45 – 11.00 Quinze anys de seguiment de treballs de
millora de la regeneració després de grans incendis:
Què ens falta saber? Josep Maria Espelta, CREAF.
11.00 – 11.15 Col·loqui. Moderador: Pablo Navascués,
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals - Diputació de Barcelona.

08.30 – 09:00 Registre.

11.15 – 11.45 Pausa.
12.15 – 12.30 Vint anys de planificació forestal en
finques privades i el repte de la gestió conjunta.
Ricard Farriol, Centre de la Propietat Forestal.

09.00 – 09.15 Benvinguda. Iñigo Rebollo, ICEA i Josep
Maria Espelta CREAF-SCB.

BLOC I: BASES ECOLÒGIQUES

09.45 – 10.00 Col·loqui. Moderadora: Sandra Saura,

12.30 – 12.45 Situació actual i propostes de futur per a
la planificació forestal de les forests públiques. Pere
Omedes, Servei de Gestió Forestal-Departament
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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09.15 – 09.45 Criteris ecològics per a la gestió forestal
post-incendi en boscos mediterranis. Jorge de
las Heras, Departamento de Producción Vegetal y
Tecnología Agraria. Universidad de Castlilla - La
Mancha.

Foto: o. Pedrosa

Foto: I. Verkaik

Eficiència i optimització. Sònia Llobet, Associació de
propietaris forestals Boscos Bages Nord.

12.45 – 13.15 Col·loqui. Moderador: Íñigo Rebollo, ICEA.
13.15 – 13.30 Conclusions finals.

Universitat Autònoma de Barcelona.

BLOC II: ESTRATÈGIES SILVÍCOLES
BLOC III: INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ

dels grans incendis forestals: aplicació en les fases
de regeneració. Míriam Piqué, Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya.

11.45 – 12.00 Eines tècniques i socials per a la gestió
forestal local per part dels ajuntaments. Lídia
Quevedo, Ajuntament d’Esparreguera.

10.15 – 10.30 Estructures de regenerat, comportament

12.00 – 12.15 Foment de la planificació i gestió a través
d’associacions de propietaris forestals. Jordi Riera,
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals - Diputació de Barcelona.

d’incendi i capacitat d’extinció: Lliçons apreses
(1994 -2012). Marc Castellnou, Grup de Recolzament
d’Actuacions Forestals - Departament d’Interior.
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10.00 – 10.15 Models de gestió que integren el risc

