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Noves estratègies d’adaptació per als boscos subhumits 
de l’Europa Mediterrània, basades en la promoció 

de la seva biodiversitat i complexitat estructural, i en la posada 
en valor de la fusta local de qualitat

LIFE MixForChange
Boscos mixtos per a l’adaptació al canvi climàtic

mixforchange.eu

MixForChange

Actuacions de gestió forestal innovadora 
i de silvicultura orientada a l’arbre en 164 hectàrees 
 (96 de les quals en XN2000), en 34 finques privades.

Prova pilot d’establiment d’un sistema de logística 
i comercialització de fusta de qualitat de roure 
i altres fulloses d’interès comercial.

Treball col·laboratiu amb la participació directa de 
dues associacions de propietaris forestals, personal 
gestor dels parcs naturals del Montseny i el Montnegre 
i el Corredor i dels espais d’interès natural (EIN) i ajun-
taments implicats, així com de la indústria de primera 
transformació de la fusta.

Transferència a silvicultors, professionals del sector 
i administració, en forma d’articles, manuals, jornades 
tècniques i formació especialitzada.

LIFE MixForChange “Boscos mixtos per a 
l’adaptació al canvi climàtic” contempla:

Contacte

Socis del projecte

Centre Tecnològic  Forestal de Catalunya
Ctra. de Sant Llorenç de Morunys, km 2
25280 Solsona, Lleida
Telèfon: 973 48 17 52 - Correu-e: info@mixforchange.eu 
Subscriu-te al nostre butlletí electrònic: mixforchange.eu

LIFE MixForChange (LIFE15 CCA/ES/000060) is a LIFE Climate Change 
Adaptation Project, funded by the LIFE Programme

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR



EIX 1 - Desenvolupament 
i transferència de nous 

models silvícoles
que busquen garantir i fomentar 

la persistència dels boscos 
mediterranis subhumits. L’objectiu 
és aconseguir masses més vitals, 

complexes i biodiverses 
que expressin, alhora, 

tot el seu potencial productiu.

EIX 2 - Enfortiment de la 
bioeconomia lligada 

als productes dels boscos 
mixtos

mitjançant la promoció 
de productes d’alt valor afegit, 

l’elaboració de protocols per a la 
classificació de fusta en peu 

i l’establiment d’un sistema pilot 
de logística i comercialització.

Alzinars 
(Quercus ilex subsp. ilex): 

promoció de les espècies minoritàries 
en alzinars purs i mixtos 

per incrementar la seva diversitat.

Rouredes 
(Quercus humilis, Q. petraea, 

Q. canariensis i híbrids): 
introducció d’un objectiu 
de producció de fusta de 

qualitat per al roure i altres 
planifolis presents.

Pinedes 
(Pinus sylvestris i P. pinea): 
promoció de la presència 

de planifolis per augmentar 
la resiliència i diversitat.

Castanyedes 
(Castanea sativa): 

substitució de perxades 
d’estructura simplificada i poc 

vitals per masses mixtes, 
tot promovent la producció de 

fusta de qualitat.

EIX 3 - Elaboració d’eines 
per a la presa de decisions

que facilitin la integració 
de mesures d’adaptació 

al canvi climàtic en les polítiques 
i normatives que afecten 

a aquests boscos.

El projecte actua en quatre àrees que 
abasten el gradient bioclimàtic 

dels boscos mediterranis subhumits, 
que a Catalunya representen 485.000 

hectàrees.

L’impacte potencial del projecte s’estén 
als boscos subhumits de l’Europa 

mediterrània (en vermell al mapa).

Àrea d’actuació: Catalunya

Valls del Ripollès 
(Ribes de Freser i Vallfogona 
de Ripollès)

Serres de Bellmunt-Collsacabra

Massís del Montseny

Massís del Montnegre 
i el Corredor

Castanyedes (Cs)
Alzinars (Qii)
Pinedes (Ps, Ppa)
Rouredes (Qh, Qpe, Qpy)


