
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jornada tècnica 

MASSANES I RIELLS DE MONTSENY, 4 de desembre de 2015 

Silvicultura propera a la 

Natura. Gestió, producció i 

economia 

 

Organització 
 

 

   

 

Presentació 
 

 

La gestió propera a la Natura, 
altrament dita Prosilva, és una 
resposta als reptes actuals del món 
forestal: gestió multifuncional, millora 
del patrimoni forestal i disminució de 
les despeses operatives. Per aquest 
motiu ha despertat un gran interès 
entre els propietaris que tenen cura de 
les masses forestals com a part d’un 
patrimoni familiar, però que saben que 
l’economia és imprescindible per a 
mantenir la gestió i la diversitat 
d’aquests boscos. La idea clau de 
Prosilva és l’assoliment d’un bon 
rendiment econòmic aprofitant al 
màxim els processos naturals del bosc 
i incrementant la diversitat i resiliència 
del mateix. 
Durant la jornada, en la qual farem 
parada en dues finques privades, una 
situada a la plana selvatana amb 
presència d’una massa mixta de 
frondoses i coníferes i una altra 
ubicada al Montseny amb presència 
d’alzinars i plantacions d’avet Douglas, 
es mostrarà la gestió executada per la 
propietat de cada una d’elles, les quals 
a la seva manera han buscat l’equilibri 
econòmic entre producció i 
conservació del bosc. 
L’objectiu de la jornada és el de 
difondre les claus de la gestió propera 
a la Natura, les quals, amb 
intervencions suaus però freqüents i 
un cop conegut el potencial de cada 
massa forestal, ens ajudaran a assolir 
el màxim potencial productiu de la 
massa forestal. 
 

 

Col·laboració 
 

 
 

 

Programa 
 

 

09.00 h Inscripcions i inici de la Jornada 
 

 

09.10 h Presentació de la Jornada 

Sr. Joan Rovira Ciuró. Consorci Forestal de Catalunya. 
Sr. Josep M. Tusell i Armengol. Consorci Forestal de Catalunya. 

 

 

09.30 h Visita a la finca Can Perroi (Massanes) 
Gestió de masses mixtes (alzina, roure, pi) 
Gestió d’antigues plantacions abandonades 

Sr. Joan Peiró Alemany. Propietari-gestor 
Sr. Marc Garfella Ruiz. Prosilva Espanya 
Sr. Bruno Mariton. CRPF i Prosilva France 

 

 

11.00 h Pausa i desplaçament 
 

 

11.45 h Visita a la finca Els Corrals d'en Perarnau (Riells de Montseny) 
Gestió d’alzinars 
Gestió de plantacions d’avet Douglas 

Sr. Joaquim Cussachs Viñas. Propietari-gestor. 
Sr. Marc Garfella Ruiz. Prosilva Espanya. 
Sr. Bruno Mariton. CRPF i Prosilva France. 
Sr. Nicolas Luiggi/ Sven Augier. Prosilva France. 

 

 

14.00 h Cloenda de la Jornada 

Sr. Josep M. Collellmir Morales, president de l’Associació de Propietaris 
de Santa Pau i membre de la Junta de Govern del Consorci Forestal de 
Catalunya. 

 

 
 

 

Lloc de trobada 
 

 

Restaurant Coll Formic 
Carretera Gi-555 punt kilomètric 13.5 
Massanes  

 

Inscripcions 
 

 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de: 
Tel.: 972 842 708 – A/e: consorci@forestal.cat  
 
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del 
PATT del portal RuralCat: 
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt  

1234 / 3,00 1234 / 3,00 

 

267 / 5,00 
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