A LA XARXA FORESTAL ...
AJUDAM ELS BOSCOS, SEMPRE!
ACTIVITATS FORESTALS: VISITES, XERRADES, TALLERS, REPOBLACIONS...
Programa 2010-2011

Què és un bosc?
Hi ha molts boscos a casa nostra?
Quina importància tenen?
Qui hi viu al bosc?
S’han de protegir?...

La Xarxa Forestal desenvolupa activitats de descoberta del bosc mediterrani (alzinars, pinars,
ullastrars, garrigues, ...) i de prevenció d’incendis forestals. Aquesta iniciativa s’impulsa des de la
Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.
Formen la Xarxa Forestal un ampli col·lectiu de persones que interactuen amb un interès comú,
millorar la relació de les persones amb l’entorn forestal promovent una cultura del risc d’incendi
forestal a fi de defensar el patrimoni forestal de les Illes Balears. Si estau interessats, també en
podeu formar part.
Cada grup de la Xarxa tria les accions forestals a realitzar i pot demanar a la Conselleria algunes
de les activitats que apareixen en aquest programa. Les persones que guiaran aquestes activitats
són treballadors forestals que ensenyaran les seves experiències en els espais forestals i com
s’ha d’actuar per conservar els boscos.
Recordau que l’any 2011 ha estat declarat per Nacions Unides, l’any dels boscos.
Animau-vos i treballem plegats pels boscos!

L'Any Internacional dels Boscos, 2011 (Boscos 2011) té un logotip que vol
il·lustrar el lema "Els boscos, per a les persones" i enaltir el paper fonamental que
compleixen les persones en l'ordenació sostenible, la conservació i l'explotació
sostenible dels boscos del nostre món.
Els elements iconogràfics del dibuix representen alguns dels nombrosos valors
dels boscos i la necessitat de canviar totalment de perspectiva: els boscos
proporcionen habitatge a les persones i un hàbitat per a la diversitat biològica,
són font d'aliments, medicaments i aigua potable i tenen una funció vital
d'estabilització del clima i el medi ambient mundials. La unió de tots aquests
elements reforça la idea que els boscos són vitals per la supervivència i el
benestar de les persones de tot el món, que som 7.000 milions.

Destinataris
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Persones o col·lectius (associació de veïns, centres educatius, administracions locals, etc.) que vulguin
participar en la defensa dels espais forestals.
Tenen prioritat tots aquells grups o col·lectius que habitin o tinguin el seu àmbit de treball o oci en la
comarca forestal de Tramuntana i Llevant Nord a Mallorca. A Menorca i Eivissa, les activitats es realitzaran
en funció de les possibilitats dels seus serveis forestals.

Activitats programades, curs 2010-2011
1. XERRADES I TALLERS FORESTALS
Les xerrades sempre van acompanyades de materials audiovisuals i informació específica dels espais
forestals propers a on es realitza l'activitat. Poden tractar diferents aspectes dels nostres boscos:
ambientals, socials o prevenció d’incendis forestals.
TEMES DE LES XERRADES
1. El pi “El vestit verd del nostre paisatge”
2. La protecció del sòl: erosió i desertització
3. La salut dels nostres boscos
4. Els habitants del bosc
5. Paisatges forestals de les Illes Balears

6. La prevenció d’incendis forestals i l’extinció.
7. Els valors ambientals i socials de la garriga
8. Evolució de l’ús del bosc i dels seus recursos.
9. Importància de la gestió forestal.
10. Normes d’ús del foc. Les zones habitades limítrofs
amb zones forestals i el risc d’incendi.

Els tallers són activitats de caire pràctic amb un format molt adaptable a les necessitats de cada grup.
TEMES DELS TALLERS
1. Recuperació de la memòria sobre l’ús
tradicional del bosc
2. Les plantes forestals, qui és qui?
3. Joc de rol sobre riscos ambientals (incendis,
terratrèmols, inundacions, etc.
4. Sistemes de reproducció de plantes forestals.

5. Secrets que amaguen els troncs
6. Construcció d’un mapa forest-ambiental
7. Estudis de casos a partir de bibliografia (incendis,
tempestes...)
8. La maleta de fustes, en servei de préstec.
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2. VISITES
Les visites poden realitzar-se en un lloc determinat (Menut, Aeròdrom de Son Bonet,...) o bé en espais
forestals interessants propers a l'entorn del grup sol·licitant.
VISITES
1. Centre Forestal de les Illes Balears a Menut:
viver, banc de llavors...
3. “Sa Caseta des bosc”, aula d’interpretació del
bosc
5. Arbres singulars o emblemàtics.

2. Demostracions dels mitjans d’extinció d’incendis
forestals (Son Bonet, base de Son Servera).
4. Visites a terrenys forestals i/o espais amb processos
erosius.

3. REPOBLACIONS I JARDINS FORESTALS
Les repoblacions amb plantes autòctones contribueixen a la presa de consciència davant els incendis
forestals i a la creació i millora de la massa forestal. També es presenta la possibilitat de realitzar, a zones
públiques, jardins amb planta forestal.
REPOBLACIONS I JARDINS
1. Repoblació amb planta autòctona
3. Adopció i custodia d’un espai forestal proper.

2. Jardins amb plantes forestals per a centres
educatius o espais públics.
RECORDAU: les entitats i institucions públiques
podeu disposar gratuïtament de planta forestal.
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CONDICIONS PER A FORMAR PART DE LA XARXA FORESTAL I PARTICIPAR EN LES SEVES
ACTIVITATS:
Les activitats de la Xarxa Forestal són gratuïtes.
Els requisits són:
1. Emplenar el full de compromís per formar part de la Xarxa Forestal i el de sol·licitud d'activitats
forestals que trobareu a la nostra web, htpp://gestioforestal.caib.es
2. Lliurar aquests documents per fax (971176678) o per correu electrònic a xarxaforestal@gmail.com
3. La Xarxa contactarà amb el sol·licitant per concretar la data de l'activitat.
Vos demanam a canvi el compromís de fer difusió de les accions que heu realitzat per tal d’ajudar a assolir
els objectius de la Xarxa Forestal:
Donar a conèixer els valors dels espais forestals.
Millorar la relació de les persones amb el seu entorn forestal.
Disminuir el nombre d'incendis augmentant la cultura sobre el risc d'incendi.

Heu de preveure idò, com donar a conèixer la vostra feina: realitzant una exposició, fent cartells per penjar
als comerços del vostre poble, participant en un programa de radio i contar l’experiència, etc.

Per qualsevol aclariment ens trobareu a:
Xarxa Forestal - Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl
D.G. de Biodiversitat. Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Gremi Corredors, 10 Polígon de Son Rossinyol - 07009 Palma. Mallorca
Tel. 971176674 // 628938979 // Fax. 971176678
Correu electrònic: xarxaforestal@gmail.com
També disposam de Facebook: Xarxa Forestals de les Illes Balear

