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Naturalea participa en el projecte CERES 

 

  

El projecte CERES té com a objectiu principal afavorir la connectivitat ecològica en els 
ecosistemes forestals a diferents escales, afavorint la circulació d’espècies de flora i 
fauna tant entre rodals, boscos i espais naturals. El projecte treballa tant en els pròpies 
entorns forestals millorant la seva qualitat com a reservoris, com en els connectors entre 
boscos, com per exemple, les zones ripàries. 

El projecte CERES proposa compartir metodologies, experiències i bones pràctiques 
que puguin potenciar la cooperació entre investigadors i gestors dels espais naturals. 

 

Una de les accions del projecte és posar en pràctica rodals pilot demostratius de millora 
de la qualitat i connectivitat dels ecosistemes forestals. En aquests rodals demostratius 
a partir de la caracterització del bosc i de l’aplicació de models geogràfics es seleccionen 
zones d’intervenció que han de respondre a diferents objectius, com per exemple, 
afavorir la connectivitat ecològica d’insectes que depenen de la fusta morta. En aquests 
rodals demostratius, a més de posar en pràctica noves metodologies també es 
desenvoluparan activitats formatives dirigides a gestors interessats i que serviran també 
per organitzar jornades de diversos dies d'intercanvis tècnics. 

Un d’aquests rodals es troba dins del Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser 
en el terme municipal de Setcases en la comarca del Ripollès. En aquest rodal de pi 
negre (Pinus uncinata) s’han desenvolupat un conjunt de treballs de millora i restauració 
de l’hàbitat especialment encarat als hàbitats saproxílics.  
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Naturalea serà l’encarregada d’avaluar l’eficàcia d’aquests treballs per a la millora de la 
connectivitat mitjançant un conjunt d’organismes bioindicadors.  

Les conclusions d’aquests treballs que ara s’inicien aportaran elements de millora a 
aplicar per tècnics i gestors en projectes de connectivitat forestal. 

 

 

 

Els socis del projecte són: 

GEIE FORESPIR (coordinador). France  

CREAF. Catalunya  

CTFC. Catalunya  

Office National des Forêts (ONF). France  

INRA – DYNAFOR. France  

Centre Régional de la Proprieté Forestière Occitanie (CRPF OCCITANIE). France  

Centre Régional de la Proprieté Forestière Nouvelle Aquitanie (CRPF Nouvelle 
Aquitanie). France  

Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los Espacios 
Naturales (FUNGOBE). España  

Instituto Superior de Agronomia (ISA). Portugal  

Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y 
León (CESEFOR). España 

 

Més informació: https://www.ceres-sudoe.eu/ 

 


