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18.30 - 19.00 h.
Els boscos madurs des de la dendroecologia
(EMÍLIA GUTIÉRREZ, UB)

19.00 - 19.30 h.
Els boscos vells en el paisatge: xarxa de reser-
ves forestals (ÁNGEL FERNÁNDEZ, director del Parc
Nacional de Garajonay)

19.30 - 20.00 h.
Criteris de priorització per a la conservació de
boscos madurs: el cas del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa (JOAN MONTSER-
RAT; PNZVG, DGBB)

Diumenge 13 d’octubre

9.00 - 9.30 h.
Els boscos madurs en la gestió: la visió des del
conservacionisme (RAQUEL GÓMEZ, WWF)

9.30 - 10.00 h.
Els boscos madurs en la gestió: la visió des de
l’administració forestal (FRANCISCO CANO, DGBB,
DMA)

10.00 - 10.30 h.
Els boscos madurs en la gestió: la visió dels
propietaris (JUAN BOTEY)

10.30 - 11.00 h.
El paper de la custòdia del territori en la conservació
de boscos madurs (FUNDACIÓ TERRITORI I PAISAT-
GE)

11.00 - 11.30 h.
Descans i cafè

11.30 - 13.00 h.
Taula rodona: El paper dels boscos madurs en
les polítiques forestals en l’àmbit dels Països
Catalans: present i futur

13.00 - 13.30 h.
Clausura del seminari

13.30 - 15.30 h.
Dinar
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VII Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN - Les Planes de Son, 11, 12 i 13 d’octubre de 2002

Els boscos madurs

El terme bosc madur s’ha posat de moda lligat
a la preocupació creixent per una gestió forestal
que respecti i aprofiti els processos naturals, i on
cada cop prenen més importància aspectes
com la conservació de la biodiversitat. Ara bé,
la utilització d’aquest terme va lligada a la
resposta que es doni a preguntes com: Què és
un bosc madur? Com se’l pot identificar? Quina
és la seva importància ecològica i per a la gestió
forestal i del territori? Com es pot garantir la seva
pervivència?

Ens trobem, però, que la resposta a aquestes
preguntes moltes vegades resta en un nivell
força intuïtiu i depèn de la persona i el context
en què s’utilitza. Això és, d’una banda, pel baix
coneixement que es té d’aquest tipus de bosc
a casa nostra, on normalment les referències
que utilitzem estan basades en la bibliografia
d’altres països, i, d’altra banda, per la falta d’una
visió conjunta dels diferents elements que inte-
gren el sistema.

Objectius del seminari

L’objectiu del seminari és donar respostes a les
preguntes que planteja el concepte de bosc
madur des d’una perspectiva ampla que
contempli els coneixements dels diferents àmbits
de recerca i gestió, i que es basi en la realitat més
propera dels boscos als Països catalans.

El seminari reunirà experts que treballen en els
diferents elements i processos que defineixen
els boscos madurs, experts en gestió i conservació
de boscos, representants de la propietat fores-
tal i d’ONGs compromeses en la conservació del
territori.

El seminari pretén donar una visió integrada de
les diferents aproximacions al concepte de bosc

madur que permeti avançar en el coneixement,
la importància i la gestió dels boscos madurs als
Països Catalans, i que contribueixi a resoldre
l’ambigüitat que envolta aquest concepte.

Metodologia

El seminari es basa en la presentació dels
resultats d’un workshop previ entre els diferents
experts. Aquesta presentació constarà dels tres
apartats següents:

· Presentació d’una síntesi de les discussions
entre els diferents experts al workshop, on es
donarà una resposta integrada a les diferents
preguntes que planteja el concepte de bosc
madur.

· Presentació dels resultats de la discussió de
diferents estructures forestals al bosc de la
Mata de València d’Àneu, que els assistents al
seminari prèviament hauran visitat, on es
discutiran els indicadors per a la identificació
dels boscos madurs

· Presentació de les ponències dels experts, on
es donarà una idea general de l’estat de
coneixement per als diferents àmbits.

A més es farà una taula rodona per a discutir
sobre les implicacions d’aquests resultats en les
polítiques forestals en l’àmbit dels Països Catalans.

Programa preliminar

Divendres 11 d’octubre

16.00 - 19.00 h.
Visita al bosc de la Mata de València d’Àneu

Dissabte 12 d’octubre

8.45 - 9.00 h.
Benvinguda i presentació

9.00 - 9.45 h.
Els boscos madurs: una visió integrada des de
diferents camps de la recerca, la gestió i la
conservació del territori (MARC GRACIA, UdL i
CREAF)
9.45 - 10.30 h.
Elements i indicadors de boscos madurs: discussió
de les diferents estructures forestals visitades al
bosc de la Mata de València d’Àneu (ORIOL

BOSCH, UB)

10.30 - 11.00 h.
Descans i cafè

11.00 - 11.30 h.
Plantes superiors (JOSEP M. NINOT, UB)

11.30 - 12.00 h.
Briòfits (FRANCISCO LLORET, UAB i CREAF)

12.00 - 12.30 h.
Líquens (ANTONIO GÓMEZ BOLEA, UB)

12.30 - 13.00 h.
Fongs (XAVIER LLIMONA, UB)

13.00 - 13.30 h.
Mol·luscs (CRISTIAN RUIZ ALTABA , CEAB-CSIC)

13.30 - 15.30 h. Dinar

15.30 - 16.00 h.
Artròpodes (ANTONI SERRA, UB)

16.00 - 16.30 h.
Ocells (JORDI CAMPRODON, CTFC)

16.30 - 17.00 h.
Micromamífers (IGNASI TORRES)
17.00 - 17.30 h.
Carnívors (JORDI RUIZ, DGBB, DMA)

17.30 - 18.00 h.
Descans i cafè
18.00 - 18.30 h.
Els sòls als boscos madurs (RAMON VALLEJO, UB
CEAM)


