Solsona, 5 desembre 2018
El potencial de la fusta de qualitat, a Ribes de Freser, l’11 de
desembre
Els boscos mixtos de roure, pi, alzina, amb especies de planifolis amb potencial
de produir fusta de qualitat, como són el cirerer, freixe, blada, servera, moixera
de pastor i perera, entre d’altres, són molt importants a les nostres contrades,
tant pel seu paper ecològic com potencial econòmic. A més, en el context actual
de canvi climàtic aquestes formacions mixtes tenen major capacitat d’adaptació
davant episodis climàtics extrems.
El proper dimarts 11 de desembre, es farà a Ribes de Freser una visita a un bosc
mixt de roure, en la qual es valorarà el potencial comercial actual i futur de la
fusta de qualitat. En el marc de la visita, s’explicarà quines accions de gestió
forestal s’han aplicat, es presentarà un protocol de classificació de la fusta en
peu, i es discutirà amb experts del sector de la producció, la compra i l’ús de la
fusta de qualitat criteris d’avaluació i classificació de la fusta de qualitat per a
diferents espècies.
La jornada es conclourà a la Sala d´Actes del Consorci d’Espais d’Interès
Natural del Ripollès (CEINR) amb la identificació de quins productes d’alt valor
afegit es fabriquen o es podrien fabricar amb la fusta d’aquests boscos: mobles,
vigueria, artesania, peces de disseny d’interiors, instruments, material esportiu,
botes de vi, etc.
Aquesta visita i la reunió de treball posterior es fan en el marc del projecte Life
MixForChange, “Gestió dels boscos mixtes per a l’adaptació al canvi climàtic i
foment de la bioeconomia”, que coordina el Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya (CTFC). També són socis el Centre de la Propietat Forestal
(CPF), l’Associació de Propietaris Forestals de Serra de Bellmunt-Collsacabra
(APFSBE) i l’Associació de Propietaris del Montnegre Corredor (APMC).

El punt de trobada serà a les 10 h, al Bar el Llac, al costat Benzinera Repsol. Km
128, N-260, a Ribes de Freser. Des d’allà s’anirà al bosc directament.
Podeu confirmar assistència per correu a assu.planas@ctfc.cat
Més informació a www.mixforchange.eu

