La pastura com a eina de
gestió
Jornada de camp
ROJALS (MONTBLANC), 17 d’octubre de 2014

Presentació
El gran incendi de l’any 1986 va
arribar a les portes del Bosc de Poblet,
fet que ja havia passat els anys 1962 i
1973. Arrel d’aquest fet, es va veure la
necessitat de crear una sèrie
d’infraestructures
de
prevenció
d’incendis forestals ubicades en llocs
estratègics i amb la finalitat de
defensar la important massa forestal
del Bosc de Poblet i la seva àrea
d’influència de la capçalera del riu
Francolí. Des de l’any 1990 s’han
executat en la zona 3 punts d’aigua i
unes 320 ha d’àrees tallafocs i franges
de baixa densitat de vegetació
associades a camins i tallafocs. Les
eines bàsiques de manteniment
d’aquestes infraestructures han estat
les cremes prescrites i el control del
sotabosc mitjançant el pasturatge amb
un ramat de 230 cabres des de l’any
2002.
La jornada consisteix, doncs, en una
sortida pràctica a camp en la què
s’explicaran, sobre el terreny, les
actuacions realitzades.

Programa

9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Anton Vallvey, director PNIN Poblet.
10.30

El gran incendi de 1986
Sr. Ricard Expòsito. Sots-inspector. Cap unitat territorial de la Regió
d’Emergències de Tarragona.
Sr. Jordi Guarque. Inspector. Membre de la Unitat Tècnica del Graf.

11.00 h Pausa
11.30

Cremes prescrites com a eina de prevenció
Sr. Asier Larrañaga. Sots-inspector. Membre de la Unitat Tècnica
del Graf.

12.00 h El control del combustible vegetal mitjançant el pasturatge de
sotabosc
Sr. Joan Llagostera, president de l’associació de propietaris
forestals de les comarques de Tarragona.
Sr. Anton Vallvey, director PNIN Poblet.
12.30 h Demostració pasturatge sotabosc amb un ramat de 325 cabres i
45 ovelles
Sr. Pere Doménech Anglès. Ramader de Vimbodí i Poblet i membre
de la Junta Rectora de la Federació d'Entitats Catalanes de
Ramaders d'Oví i Cabrum.
14.00 h Cloenda de la Jornada

Organització
Paratge Natural de Poblet
Bombers GRAF

Lloc de realització
Forest “Plans i Baridana” CUP núm. 54
43400 – ROJALS (Montblanc)
Punt de trobada: a les 9.00 hores, a l’entrada de Rojals, a 12,60 km de
Montblanc per la carretera local TV- 7042.
NOTA: Els desplaçaments es faran amb vehicles particulars, es recomana
que siguin tot terrenys. S’aconsella als assistents que portin el calçat
adequat per a una petita caminada.

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Paratge Natural de Poblet (Tel.: 977 871 732 – A/e: pnpoblet@gencat.cat)
Persones de contacte: Sr. Anton Vallvey o Sra. Montserrat Sancho.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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