Planter, arbres fruiters i jardineria
Al voltant de l’església.
Dissabte al matí tindrà lloc el Concurs
de Planter, en el qual participaran els
expositors del sector del Planter.
Maquinària agrícola
Pl. de l’Església.

Taller de granja
Al pati de la Fundació Agrària de Molins de
Rei.
Tallers d’horta i d’herbes aromàtiques
i d’hort a casa
Al pati de la Fundació Agrària de Molins de
Rei.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
FEBRER

Dissabte 5

Dimarts 1 i dimecres 2

13.30 h
Lliurament dels premis del Concurs de
Planter
Escales de la parròquia de Sant Miquel
Arcàngel

Jornades tècniques agràries

Dimarts 1

AT
AJORN

18.30 h
Sessió teòrica: “La gestió forestal
conjunta com a eina de planificació“, a
càrrec del Sr. Ricard Farriol, cap d’àrea
de Planificació Forestal. Centre de la
Propietat Forestal.

Dissabte 5 i diumenge 6
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tallers de granja
Pati de la Fundació Agrària de Molins de
Rei (c. del Foment, s/n)
S’organitzaran tallers de granja amb
monitors per als infants.

“El repte de conservar els boscos en el
context del canvi climàtic“, a càrrec
del Sr. Martí Boada, doctor en Ciències
Ambientals.

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tallers d’horta i d’herbes aromàtiques i
d’hort a casa
Pati de la Fundació Agrària de Molins de
Rei (c. del Foment, s/n)
S’organitzaran tallers amb monitors per
als infants.

Sala d'actes de la Federació Obrera
(c. de Jacint Verdaguer, 48)
Acte gratuït

Dimecres 2

AT
AJORN

9.30 h
Esmorzar (ofert per la Fundació Agrària
de Molins de Rei).
Can Fisas (c. del Pla, s/n, Molins de Rei)

Col.laboradors
· Centre de la Propietat Forestal
· Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya
· Fundació Agrària de Molins de Rei
· Parc Agrari del Baix Llobregat
· Veolia

11.30 h
Sessió pràctica:
Visita amb el Sr. Javier Titos, operador de
Veolia de la planta tèrmica de Molins de
Rei.
A les instal·lacions Molins Energia
Acte gratuït

Coneixent natura

El repte d’una gestió forestal
adaptada al canvi climàtic
Parlar avui de bosc en el context local de Molins de Rei, i també en general de la comarca del
Baix Llobregat, ens condueix, abans de tot, a reconèixer que, com molts més municipis de
Catalunya, estem en un municipi forestal. Això és així, perquè el 68% de la superfície de Molins
de Rei (1.090 ha) està ocupat per superfície amb aquesta qualificació. D’aquestes 1.090 ha,
720 ha aproximadament són arbrades i majoritàriament amb una coberta de pi blanc. La
major part del bosc del municipi està situat dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual en forma part el municipi de Molins de Rei,
disposa d’una ampla xarxa de zones forestals tant intersticials com perimetrals que ofereix
un entorn verd necessari per a la qualitat de vida dels més de 3 milions d’habitants que hi
viuen (42% de la població de Catalunya). Una gran part de la població gaudeix directament o
bé indirecta del seu paisatge.
És normal que ens sorgeixin diferents preguntes i apareguin alguns dubtes quan observem
i gaudim de l’entorn forestal. Per què necessitem els boscos? Quines funcions compleixen?
Com es cuiden els boscos?
En l’aspecte físic, els boscos, i en general l’espai rural, permeten esponjar les ciutats i creen
entorns amables on el soroll queda esmorteït, es millora la qualitat de l’aire i fins i tot actuen
suavitzant els canvis tèrmics i la velocitat del vent. En l’aspecte biològic, són espais on la
biodiversitat tant animal com vegetal es manifesta intensament. Les zones cobertes de bosc
regulen millor l’escolament de les aigües de pluja, que s’incorporen millor a torrents i rius.
També es pot destacar el paper de la coberta dels boscos per evitar l’erosió de la capa del
sòl i el consegüent arrossegament de les seves partícules. Aquest equilibri mediambiental és
beneficiós per a la població i només pels motius exposats, ja val la pena que ens preocupem
per la seva conservació i millora.
Les funcions del bosc es poden resumir en tres de principals: l’ecològica o ambiental, la silvícola
o productiva i la social o de lleure. Aquestes tres funcions són bàsiques i necessiten coexistir
harmònicament. Segurament, en l’Àrea Metropolitana, i, consegüentment, en el municipi de
Molins de Rei, la branca social i de lleure del bosc pren una dimensió més rellevant, però en
qualsevol cas, no podem oblidar les funcions productives i ecològiques per mantenir l’equilibri
entre funcions.
Les Jornades Agràries d’enguany volen mostrar, per un costat, una possible fórmula per ajudar
a mantenir l’equilibri forestal en tots els vessants a través dels anomenats Plans Tècnics
de Gestió i Millora Forestal Conjunts. Es tracta de proposar diferents accions d’ordenació i
gestió forestal orientades a millorar el seu àmbit, especialment per fomentar zones de gestió
prioritària per a la prevenció d’incendis forestals.
Per una altra banda, es tractaran aspectes de caire més ambiental derivats del canvi climàtic
que afecta els boscos mediterranis, com és l’augment de les temperatures i les modificacions
en el règim de pluges. Davant del repte climàtic, hem de saber avançar mesures de gestió
intel·ligents, adequades als canvis esmentats, que ens permetin la conservació i la millora
del nostre entorn forestal davant les noves amenaces externes a les quals s’està enfrontant.
Joan Vallhonrat Matalonga
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Generalitat de Catalunya
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www.candelera.cat

#firacandelera
#lacandelera

Amb la col·laboració

Aquesta acció està subvencionada pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
l’FSE en el marc dels Programes de suport
al desenvolupament local

