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Life Montserrat, un model mediterrani de restauració forestal, 
prevenció d’incendis i gestió d’habitats amb ramaderia
extensiva. 
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El Life Montserrat no és un projecte inicialment pensat amb l’objectiu d’adaptació del
territori al canvi climàtic.
2004 Conveni DiBa/municipis/propietaris
2006 Ramader/PMM ramaderia extensiva 

2009 FCLP jornades guardabosc

2010 projecte de silvopastura APFEM

DiBa + APFEM + FCLP + PMM + DINT + DARP + MUNICIPIS =
2012 i 2013 



LIFE13 BIO/ES/000094

Termini: 4 anys + 1 (juliol 2014 – juny 2019)

Inversió prevista: 3,56 milions € (socis 50,5% ‐ UE 49,5%)

El Life Montserrat és un projecte de restauració forestal i millora de la biodiversitat que
posa en valor l’activitat ramadera extensiva tradicional convertint‐la en una potent eina
de prevenció d’incendis i de gestió d’hàbitats.



Dos idees força de la diagnosi i del procés de participació impulsat pel projecte 
LifeClinomics: 
• Les actuacions que demana l’adaptació al canvi climàtic són oportunitats per als sectors 

implicats en el projecte “amb” i “sense” canvi climàtic. És a dir, s’han d’implantar per a 
la pròpia viabilitat i sostenibilitat econòmica de les activitats.

• Les sinèrgies que es poden generar si es treballa des d’una òptica de conjunt de tots 
els sectors

...l’objectiu comú d’augmentar la resiliència dels territoris i les activitats econòmiques o 
sectors d’activitat davant els impactes del canvi climàtic, que aconsegueixi el compromís de 
les institucions per a posar en marxa els instruments i les actuacions...

El Life Montserrat és en essència un projecte d’adaptació al canvi climàtic. Perquè? 

... Esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic que, d’acord amb el 
coneixement actual, s’han produït i es produiran sobre els diversos sistemes naturals i 
sectors socioeconòmics en el decurs d’aquest segle.

Entre el objectius de LifeClinomics i de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 
(ESCACC) 
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És una infraestructura verda de protecció per evitar grans incendis i afavorir la conservació
del patrimoni natural. L’instrument per a aconseguir‐ho és la gestió silvopastoral: treballs
forestals per millorar l’estructura del bosc i crear espais oberts i, a continuació, utilitzar la 
ramaderia extensiva de vaques i cabres per mantenir el nou paisatge en mosaic.

El life Montserrat



14 municipis
24.000 ha forestals
10.000 ha de boscos postincendi

L'àrea del projecte ha patit grans incendis 
forestals en el passat, amb un gran risc 
d'incendi a causa de la càrrega de combustible 
acumulada, el canvi climàtic i la desaparició dels 
cultius i altres usos forestals tradicionals



1. L'augment de la resiliència i estabilitat dels boscos enfront d'incendis forestals 
mitjançant la creació d'àrees estratègiques que impedeixin la propagació, facilitin 
l'extinció i disminueixin la intensitat i l'extensió i risc d'incendis forestals. 

2. La contribució a la conservació i millora de la biodiversitat a la zona, amb 
hàbitats i espècies d'alt valor de conservació incloses en les Directives Aus i 
Hàbitats, mitjançant el manteniment i la restauració d'alguns hàbitats 
prioritaris, així com millorar l'hàbitat de 121 espècies protegides per la legislació 
internacional, nacional o regional mitjançant la recuperació d'hàbitats oberts. 

3 Finalment, la conservació de la biodiversitat mitjançant l'augment de la 
connectivitat a través de la creació d'un mosaic de pastures, matolls i boscos 
naturals que uniran dos espais de la xarxa Natura 2000 (Montserrat‐Roques 
Blanques‐Riu Llobregat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac).

Objectius



Parc Natural
Muntanya de Montserrat

Parc Natural
Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac

Àrees estratègiques

A partir de la definició d'àrees estratègiques delimitades pel cos de bombers, s'han 
realitzat treballs forestals, cremes prescrites i accions de recuperació d'antics camps i 
pastures. Tot això per potenciar els espais oberts i generar un mosaic ric i divers de 
pastures i boscos, afavorint nous hàbitats i més espècies.





El canvi climàtic, l’explotació dels recursos naturals i els canvis en els usos del 
territori condicionen els ecosistemes forestals, i l’agricultura que hauran 
d’adaptar‐se a un clima progressivament més càlid i més àrid. 

L'objectiu bàsic és la transformació del paisatge cap a estructures més ben 
adaptades als escenaris climàtics de futur, amb un estat de les masses forestals i 
una relació d'espais oberts que generi major resiliència i estabilitat dels 
ecosistemes, especialment davant l'increment previst del nombre de dies anuals 
amb condicions climàtiques d'alt risc d'incendi forestal.



Per a l’interès general, intervenir‐hi és bo? necessari? urgent?

Gestió: Restauració forestal

En el marc de l’exposició ‘Boscos en moviment’ el CREAF ha elaborat uns 
mapes amb la informació de la base de dades WorldClim on es pot veure com 
s’hauran mogut les franges climàtiques a Europa i Catalunya al 2070 (març de 
2018 )

Segons CANVIBOSC (CREAF, 2013), el faig i el pi roig seran les espècies que 
més patiran els impactes del canvi climàtic, mentre que les alzines i el pi 
blanc seran les menys vulnerables



Criteris: econòmic, biodiversitat, prevenció d’incendis...

Hi hem deixat massa pinets o massa pocs?
Invertim 1.000 €/ha i ho deixem així? O 3.000€/ha i eliminem les restes?
Deixar les restes, triturar tot, triturar una part?
De quina manera està responent el creixement d’aquests arbres després de 
l’aclarida? 

Les aclarides redueixen substancialment la densitat de pins fins a 900–
1200 pins/ha amb l’objectiu de millorar l’estructura del bosc, el 
creixement del pins i la reproducció.

Gestió: Restauració forestal



Gestió: Restauració forestal
Augmentar la resiliència i estabilitat dels boscos davant d’incendis forestals



Gestió: Restauració forestal

Entrada en producció de les masses

Notable millora de l’hàbitat, 
acceleració de la maduració del bosc.

Augment de la resiliència dels boscos i augment de la capacitat adaptativa al canvi 
climàtic

Augment del nombre de pinyes amb 
llavor viable. Regeneració futura

Masses pasturables

Augment generació aigua blava?: 
Life Medac http://medacc‐life.eu/es
Life Climark https://lifeclimark.eu/es/

Col∙laboració públic‐privada



Gestió: Recuperació d’espais oberts
Generar un mosaic ric i divers de pastures i boscos, afavorint nous hàbitats i més espècies

Disminució de la propagació
d’incendis

Producció de pastures de més qualitat

Augment de la biodiversitat

Col∙laboració públic‐privada



Gestió: Implementació de la pastura

Vinculació de tots els actors

Creación de l’associació de ramaders de 
Montserrat

Ramaderia extensiva pel manteniment del mosaic agroforestal 

Acords de pastura

Adquisició del ramat

Compra i instalació d’infraestructures

Selecció de ramaders/res del territori
amb interés en teballar amb la filosofía 
del projecte



03 Acciones: silvopastura

Implementación del sistema de pastoreo

Paralelamente a las acciones anteriores, se
seleccionó a aquellos ganaderos del territorio
interesados en trabajar en la zona, de acuerdo con
la filosofía del proyecto. Se creó, así, la Asociación
de Ganaderos de Montserrat. Posteriormente, se
firmaron acuerdos entre ganaderos, propietarios
forestales, y las dos asociaciones representativas
de propietarios y ganaderos del territorio. Se
aseguraba, de esta manera, el mantenimiento de
la baja combustibilidad de las áreas estratégicas y
el mosaico en el territorio a largo plazo, entre
otros

Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019



Resiliència dels hábitats, manteniment de la baixa combustibilitat
de les àrees estratègiques i manteniment del mosaic en el
territori a llarg termini.

11 unitats de gestió de pastures (3.800ha)
14 ramaders i pastors vinculats al projecte
16 acords de pastura
1.300 hectarees forestals restaurades
180 ha d’espais oberts recuperats



Difusió: treball amb la comunitat educativa

Els continguts del projecte s’han treballat tant a l’aula 
com en sortides de camp, seguint la proposta 
didàctica elaborada des del LIFE Montserrat. 

Un ampli grup de mestres han integrat els continguts 
del projecte com una eina interessant, valuosa i 
efectiva per treballar, des de diversos punts de vista, 
moltes de les disciplines curriculars que conformen els 
plans d’estudi.

Les sortides de camp permeten entrar en contacte 
amb les actuacions més significatives del projecte: 
treballs forestals, cremes controlades, recuperació 
d’espais oberts i introducció de bestiar per fer pastura 
a bosc.

La proposta educativa del LIFE Montserrat, s’ha desenvolupat en 18 centres d’educació 
primària i secundària dins l’àmbit del projecte



Difusió: treball amb la comunitat educativa
Les conclusions són clares:

La comunitat educativa local ha rebut amb entusiasme la possibilitat de conèixer i implicar‐se en un 
projecte de gestió del territori on viuen. 

Valoren del LIFE Montserrat sobretot la possibilitat que els ofereix de connectar els continguts 
curriculars que treballen a classe amb una realitat pràctica i tangible que està passant a tocar de casa 
seva, i l’empoderament que representa per als alumnes el fet de participar activament en un projecte 
de gestió i millora del seu entorn més proper.

La demanda generalitzada dels centres educatius implicats és de que es doni continuïtat a aquest 
projecte educatiu més enllà de la finalització del LIFE Montserrat. Caldrà treballar per trobar les 
fórmules i els recursos que ho facin possible.



Increment de la resiliència del paisatge

Afavoriment de la biodiversitat

‐ Hàbitats d’interès prioritari a nivell europeu
‐ Espècies d’alt valor per a la conservació

‐ Disminució del risc d’incendi
‐ Restauració i millora de les masses forestals

CONSCIENCIACIÓ SOCIAL DE LA IMPORTÀNCIA DE L’ACTIVITAT
FORESTAL I RAMADERA EN LA CONSERVACIÓ DEL MEDI
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http://lifemontserrat.eu/

MOLTES GRÀCIES

minambressl@diba.cat

https://parcs.diba.cat



1.000 peus/ha

10.000 peus/ha







.... Conveni amb el CREAF: seguiments ecològics, respostes

www.diba.cat/incendis
www.diba.cat/biomassa


