Memoràndum seminari de formació:
Gestió forestal per a l'adaptació al canvi climàtic:
Reptes i oportunitats

Centre de Convencions des Mercadal 24 i 25 d'abril de 2015.
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El passat dia 24 i 25 d'abril de 2015, va tenir lloc al Centre de Convencions des Mercadal el
seminari de formació Gestió forestal per a l'adaptació al canvi climàtic: Reptes i oportunitats. El
seminari està previst com una de les accions de comunicació finals del projecte life+BOSCOS
(Acció C2) per tal de transferir la informació generada durant la implementació de les directrius de
gestió forestal per a l'adaptació del bosc al canvi climàtic (elaborades també en el marc del
projecte) a les proves pilot a les finques col·laboradores del projecte.
El seminari es va estructurar amb una vessant teòrica que es va realitzar mitjançant ponències
d'experts convidats, tècnics del serveis de gestió forestal del Govern de les Illes Balears i tècnics
del Consell Insular de Menorca responsables en l'execució del projecte Life+BOSCOS i per
altra banda mitjançant visites per conèixer in situ les actuacions de gestió forestal per a l'adaptació
al canvi climàtic realitzades pel projecte LIFE+BOSCOS a les finques col·laboradores.
Els objectius del seminari van ser:
Conèixer l'experiència del projecte LIFE+BOSCOS en planificació i gestió forestal per a
l'adaptació del bosc mediterrani al canvi climàtic.
Avaluar l'eficiència econòmica i l'eficàcia de diferents mesures de gestió forestal a curt i
llarg termini.
Conèixer el nou marc normatiu de les Illes Balears pel que fa a gestió agroforestal
Conèixer les oportunitats d'emprenedoria i finançament de la gestió forestal sostenible a les
Illes Balears i especialment a Menorca.
ASSISTENTS:
Els destinataris del seminari van ser principalment :
- Propietaris de finques agrícoles i forestals
- Empresaris forestals, turisme actiu, etc.
- Gestors agrícoles i pagesos
- Professionals de l'Administració local
- Professionals del sector forestal i el medi ambient
- Estudiants de cicles formatius d'agricultura i gestió forestal
- Emprenedors relacionats amb el sector
Al final van assistir 106 persones, de les quals 8 eren ponents i 6 membres de l'organització. El
perfil majoritari de les persones assistents era de treballadors forestals del sector públic,
principalment treballadors d'IBANAT i treballadors forestals contractats pel Consell Insular de
Menorca per executar faixes d'interfase urbà forestal. En segon terme destaquen els propietaris
de terrenys amb un 21% i empresaris forestals amb un 16 % dels assistents.
La valoració d'aquestes dades és altament positiva, no només pel nombre total d'assistents sinó
també, i sobretot, pel fet que hagi coincidit la diversitat de perfils d'assistents amb l'objecte del
seminari.
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DESENVOLUPAMENT DEL SEMINARI
A continuació es fa una breu ressenya del desenvolupament del seminari. Les comunicacions
estan disponibles per ser descarregades des del web del projecte Life+BOSCOS
www.lifeboscos.cime.es
Divendres,24 d'abril
09:00 h. Recepció i lliurament de documentació
09:15 h. Obertura del seminari
El Sr. Xisco Ametller, batlle des Mercadal
El Sr. Eduard Parga, Gerent d'IBANAT en representació de la Direcció general de medi natural
El Sr. Fernando Villalonga, Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i caça
Donen la benvinguda als assistents i fan la obertura del seminari.
BLOC 1. Plans de Gestió Forestal per a l'adaptació del bosc al canvi climàtic a Menorca, Per
què Com. Amb quin cost?
09:,30 h. Planificació forestal en el marc del projecte LIFE+BOSCOS (Miquel Truyol, tècnic
en planificació del projecte LIFE+BOSCOS)
El Sr. Truyol, imparteix una comunicació on explica les motivacions per decidir planificar la gestió
forestal d'una finca privada i els principals fonaments que ha de tenir un instrument de gestió
forestal.
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Es presenta als assistents la Guia per l'elaboració de plans de gestió disponible des de la pàgina
web del projecte i que permetrà facilitar als propietaris i professionals planificar la gestió de les
seves finques.

BLOC 2. Mesures de gestió forestal per a l'adaptació del bosc al canvi climàtic
10:15. h. Treballs forestal demostratius del projecte LIFE+BOSCOS (Jose Domingo, tècnic
en gestió forestal del projecte Life+BOSCOS)
El Sr. Domingo, explica els criteris generals que han regit el diseny dels treballs forestals
demostratius, els objectius d'adaptació al canvi climàtic que es pretenien i com cada mesura pot
contribuir a l'assoliment de diversos objectius.
Posteriorment fa un repàs per les 9 finques on s'han fet treballs demostratius: Torralbet, Es
Tudons, Binideufà, Santa Cecilia, Sant Antoni Ruma, Son Gornés, Turmaden des Capità, Rafal
Vell i Tordonell de Dalt, on de cada finca s'explica el context agrari, la situació inicial i les
actuacions forestal realitzades per assolir els objectius plantejats.
Posteriorment es va fer diverses aportacions per part dels assistents demanant més informació
sobre l'actuació per prevenir l'erosió i sobre el tractament de restes en general
11:30 h. Gestió forestal per a l'adaptació del bosc mediterrani al canvi climàtic: integració
del risc d'incendi ( Mario Beltran. Projecte ForClimAdapt. Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya)
El Sr. Beltran, explica les mesures preses al projecte ForClimaAdapt
( http://www.aifm.org/en/climadapt) que tenia com un dels seus reptes la gestió de la complexitat i
promoure estructures forestals més resistents al foc. Explica com s'han elaborat els models de
gestió per tipus de massa forestal integrant a escala de rodal la planificació regional de la zona i
exposa diversos casos pràctics com per exemple el canvi de comportament d'un foc realitzant
aclarides de sotabosc i reduint la densitat d'exemplars arboris de pinars. Les eines d'informació
geogràfiques permeten també la possibilitat de definir zones estratègiques d'actuació on centrar
els esforços per integrar el risc d'incendis forestals en la gestió forestal.
BLOC 3. Avaluació econòmica i seguiment dels plans i les actuacions de gestió forestal per
a l'adaptació
12:15 h. Presentació resultats cost-benefici de les actuacions fetes dins el LIFE+BOSCOS i
extrapolació a tot Menorca (José Manuel Pérez. VIELCA Medio Ambiente)
El Sr. Pérez, presenta els resultats del estudi realitzat per valorar el cost benefici de les proves
pilot.
Es realitza un anàlisi dels costos de les mesures, desgranades per unitats d'actuació i estableix
unes tarifes de costos aplicables a Menorca.
Destaca que en la interpretació dels resultats, les proves s'han fet totes per objectius no
productius pel que s'ha de tenir present que la majoria no seran rentables en termes productius.
En termes ambientals els beneficis es donen sobretot a una escala regional
A nivell de serveis ecosistèmics extrapolats a nivell d'illa destaquen els referents a control de
l'erosió, regulació hídrica, captura de carboni i generació de pastures amb un valor de generació
de 23 milions d'euros anuals . El valor econòmic total dels boscos s'estima en 542 milions d'euros.
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El cost per mantenir optimitzats els serveis ambientals front el canvi climàtic és de 3,7 milions
d'euros anuals amb una diferència de 90 milions d'euros quant a serveis ambientals obtinguts.
13:00h. Seguiment a llarg termini de les actuacions de les finques pilot del LIFE+BOSCOS
(Agnès Canals, Directora del projecte Life+BOSCOS)
La Sra. Canals exposa el seguiment que s'ha previst de les actuacions per tal de poder avaluar a
llarg termini l'efectivitat de les actuacions a nivell d'objectius.
Explica que s'ha dissenyat des d'una un seguiment realista quant a la seva aplicació tant pel que
fa a recursos econòmics necessaris com pel que fa recursos humans, de forma que suposi un
cost baix i on una part de les mesures les puguin seguir personal no especialitzat. S'han aplicat en
la majoria d'ocasions indicadors i metodologies estandarditzades de forma que millorem i
contextualitzem la seva interpretació i garantim la seva transferibilitat.
Els paràmetres objecte a seguiment són;
Seguiment arbrat amb la presa de dades dendromètriques i de producció, seguiment de
biodiversitat amb seguiment de flora, ocells i papallones i seguiment de paisatge i estructura amb
la realització d'imatges periòdiques.
En cada cas exposa els paràmetres a mesurar i la seva periodicitat.
15:30h. Sortida per visitar la finca pilot de Rafal Vell (Maó)
Tot i que el programa inicialment havia previst la visita a la finca de Tordonell de Dalt per veure
una actuació multiobjectiva, la presència pròxima a la zona de visita d'un niu de rapinyaire i la
seva potencial afectació, van fer prendre la decisió de canviar el destí de l'excursió.
Es va realitzar la sortida de camp per visitar en el lloc l'actuació realitzada a Rafal Vell. S'aprofita
la visita per accedir per l'interior d'una franja auxiliar de prevenció d'incendis mantinguda per
l'administració competent. La sortida compta amb les explicacions de Jorge Casado de L'IBANAT
que expliquen les tasques d'IBANAT quant a franges de defensa i l'explicació de Jose Domingo
quant als detalls de l'actuació realitzada.
El Sr Moll, com a representant de l'empresa executora dels treballs explica com ha estat realitzar
les actuacions i les dificultats afegides sobretot de comunicació d'executar una actuació amb un
objectiu no productiu.
18:00h. Sortida a la ruta interpretativa de S'Arangí (Es Mercadal).
Es realitza la visita de la ruta interpretativa de s'Arangí. La Sra. Agnès Canals explica els criteris
d'elaboració i disseny, característiques, contingut i potencial comunicatiu de la ruta interpretativa.
El Sr Jorge Casado. representant d'IBANAT propietària de la finca expliquen les tasques d'ús
públic i conservació genètica que estan fent a la finca.
Dissabte, 25 d'abril
BLOCS 4 i 5. Nou marc normatiu, fonts de finançament i emprenedoria en el sector forestal
del s. XXI a les Illes Balears
09:30h. Perspectives de la gestió forestal a les Illes Balears (Luis Berbiela, Cap del Servei
de Gestió Forestal i Protecció del Sòl del Govern de les Illes Balears)
El Sr. Berbiela fa un repàs de l'evolució dels usos i aprofitaments dels sistemes forestals a
Balears.
Explica els eixos de la política forestal a Balears, culminades recentment amb l'aprovació del Pla
Forestal de les Illes Balears, el Pla Comarcal de Prevenció d'Incendis i la llei agrària com a llei que
regula els aspectes forestals de Menorca.
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10:15h. Una experiència d'aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic: cas de l'illa
de Menorca (Joan Santana, Tècnic del Servei Forestal i Protecció del Sòl dels Governs de
les Illes Balears)
El Sr. Santana, va fer una diagnosi dels principals riscos associats al canvi climàtic dels boscos de
Menorca i la necessitat de gestionar activament els boscos. En aquest sentit va explicar el
projecte de l'aprofitament de biomassa a Menorca, aportant dades d'extracció i superfícies
tractades i sobretot fent especial referència als controls i seguiment que s'han seguit i els
aprenentatges assolits tant en la seva execució com en la seva tramitació i control.
Quant a dades d'extracció va explicar que fins el moment s'havia exportat de l'illa unes 25.000
tones de biomassa, l'equivalent energètic a 5000 tones de petroli el que equival a 3 vegades el
generat en un any a la planta eòlica de Milà. Destaca la millora en la elaboració dels plans de
gestió des de l'inici i la minimització de danys per adaptació de maquinària. Va alertar també de
les incerteses a mig termini que suposaven les actuacions quant a model de combustible pel
possible increment del sotabosc i, per tant, del risc d'incendis.

11:00h Pausa-cafè
11:30h. Tràmits i protocols administratius per a la gestió forestal (Mireia Vidal, Tècnic del
Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl del Govern de les illes Balears)
La Sra. Vidal fa una relació dels principals tràmits administratius necessaris per realitzar diferents
mesures de gestió forestal, tant relacionats amb l'aprofitament, activitats agrícoles i activitats
recreatives relacionades amb el bosc. En cada cas detalla els casos en que s'ha de sol·licitar i el
fonament jurídic en que es basen així com la seva tramitació.
12:00h. Experiència de diversificació en gestió forestal. Producció de carbó a Menorca
(Vicent Pons, Llenyes Vicente)
El Sr. Pons explica als assistents com la recuperació d'una activitat tradicional com és la producció
de carbó dóna als subproductes que no aprofitava en la seva activitat quotidiana un valor afegit
amb bona sortida comercial. Explica la transmissió de coneixement i com s'ha adaptat als
condicionants actuals. Explica també els problemes administratius i de condicionant legal que s'ha
trobat al ser una activitat històrica però que no es troba tipificada ni regulada de forma específica.
Per acabar el Sr. Pons realitza una explicació amb suport videogràfic de tot el procés.
12:30h. Una experiència de dinamització del sector forestal: Projecte de biomassa al
Lluçanès (Laura Megías. Consorci Lluçanés)
La Sra. Megias, exposa una experiència d'aprofitament de biomassa com a font d'energia
renovable produïda i consumida en el propi territori. L'administració pública ha actuat per
dinamitzar i ajudar a associar el sector forestal, principalment amb formació i l'ajut a la instal·lació
de calderes de biomassa municipals. Destaca que en pocs anys la iniciativa es sosté per ella
mateixa amortitzant la majoria de calderes amb pocs anys i constituint un estalvi econòmic del
46% en calderes d'estelles i d'un 28% en calderes de pellet. Destaca la importància que ha tingut
la comunicació i la formació en l'èxit del projecte així com l'elaboració d'un pla estratègic.
13:15h Ecoturisme i gestió forestal (Xavier Méndez. MenorcaWalkingBirds)
El Sr. Méndez explica el potencial que té a Menorca el turisme de naturalesa i com la gestió
forestal que es realitzi pot afectar la percepció i la satisfacció de l'usuari d'aquesta activitat
econòmica. Dóna algunes pautes en relació a bones pràctiques de gestió forestal tant en la gestió
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enfocada a l'ús públic com a la gestió enfocada a l'aprofitament o altres objectius per tal de fer-los
compatibles amb el turisme de naturalesa.
13:45h Clausura del Seminari per part de les autoritats
La Sra. Agnès Canals, directora del proejcte Life+BOSCOS excusa la presència del Sr. Fernando
Villalonga que havia de presidir la clausura i junt amb el Sr. Lluis Berbiela en representació del
Servei de gestió forestal i protecció del sol de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
donen pas a la clausura del seminari.
Es comenta el suport que el projecte ha rebut en tot moment per part del Govern Balear, fet que
es considera essencial per haver assolit els seus objectius.
Es comenta que l'interès generat pel seminari demostra el potencial de la gestió forestal pel
desenvolupament socioeconòmic de l'illa
15:45h.Sortida per visitar la finca pilot de Son Gornès (Ferreries)
Es procedeix a visitar la finca de Son Gornés guiada pel tècnic del projecte Jose Domingo que
explica els detalls de la mesura realitzada.

17:00h. Sortida per visitar la finca des Tudons (Ciutadella)
Es procedeix a visitar la finca des Tudons guiada pel tècnic del projecte Jose Domingo
Durant la visita s'obre un debat sobre el seguiment que haurien de tenir les actuacions realitzades
pel projecte Life+BOSCOS. Entre els empresaris forestals i els tècnics assistents s'obre també un
debat sobre els problemes de comunicació que hi hagut entre tècnics de les diferents
administracions i els problemes que hi hagut per interpretar les tasques encarregades que han
suposat una disminució en l'eficiència en l'execució dels treballs.
AVALUACIÓ DEL SEMINARI PER PART DELS ASSISTENTS
Una vegada finalitzat el seminari i via correu electrònic es va demanar als assistents emplenar
una enquesta per tal d'avaluar la satisfacció dels assistents al seminari.
L'enquesta va ser contestada per un total de 21 persones, aproximadament el 20% dels
assistents.
Quant a les àrees temàtiques que més van interessar es veu una equitat entre les diferents àrees
que fan pensar amb una bon equilibri del temes tractats
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El grau de satisfacció del contingut del seminari és de 8 i el grau de satisfacció de la organització
del seminari és de 8,6 en una escala de 1 a 10
Quant als aspectes que menys van agradar tot i que només la meitat contesten aquest apartat,
destaca principalment les vistes de camp i la falta de temps pel debat com els aspectes menys
valorats.
Més rellevant és que el 80% dels enquestat afirmen que aplicaran els aprenentatges assolits en el
seu dia a dia i que un 33% afirma que pensa iniciar algun projecte relacionat amb la gestió forestal
a Menorca.
Quant a l'itinerari interpretatiu el 45% afirma que els panells informatius tenen un contingut
adequat i útil, el 70% afirma que el tornarà a fer i el 60 % la recomanaria a familiars i amics.
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ANNEX FOTOGRÀFIC

Assistents durant la ponència de Joan Santana.
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Cafè-descans i intercanvi d'impressions.
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Públic assistent a la sessió de dissabte dia 25 abril
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Sortida de camp a la finca de Son Gornés

Debat entre els assistents sobre el desenvolupament del projecte Life+BOSCOS.
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