
PRESENTACIÓ BLOC: DIVULGACIÓ I EDUCACIÓ 

Aspectes institucionals de la recol·lecció de bolets regulada 
al Paratge Natural de Poblet i a la seva àrea d’influència. 
Elena Górriz 

Adhesió del Paratge Natural de Poblet i la seva zona d’in-
fluència a la Xarxa Micosylva de parcs micològics. 
Juan Martínez de Aragón

El Garber: un espai destinat a l’educació ambiental i la di-
fusió dels valors del Bosc de Poblet i les Muntanyes de Pra-
des.
Patrick Viñas  Jonca

Educació ambiental al Paratge de Poblet: una simbiosi amb 
el Camp d’aprenentatge ‘Els monestirs del Cister’
Eloi Josa Cos, Assumpta Benaiges Gabriel

El Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades en el paisat-
gisme de Palau Ferré: unes primeres notes. 
Francesc Marco Palau

Torn de preguntes 

BLOC: PARTICIPACIO I CONSERVACIÓ 

Millores en l’entorn de l’Ermita de la Santíssima Trinitat: un 
projecte fruit de l’obra de vila i de la relació entre organis-
mes públic i privats. 
Josep M Vidal Minguella

La finca de la Coma dels Aubins: un exemple de dinamitza-
ció i valorització d’un espai en custòdia.
Antoni Vendrell Guasch 

Torn de preguntes 

Clausura del primer dia de les jornades. 
  
  
  

Recepció 

Presentació medi natural i ponència marc
Presentació. Joan Cartanyà
Ponència marc: “El cambio climático y el 5º IPCC”. Dr. Javier Martín 
Vide, coordinador del Grup d’Experts del Canci Climàtic de Catalu-
nya

BLOC: METEOROLOGIA I VEGETACIÓ 

Peculiaritats meteorològiques de les Muntanyes de Prades 
Eduard Marimon i Vall

El projecte Life+ “Taxus”
Jordi Camprodon

Riquesa i abundància d’animals dispersors i depredadors de 
llavors del teix a Catalunya i en particular de les teixedes de 
Poblet
David Guixé

Els arbres remarcables del terme municipal de Vimbodí i 
Poblet 
Jaume Marlès Magre

Torn de preguntes                    Pausa-cafè 

DISSABTE 15 nov
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Una vegada més la celebració de les Jornades del Bosc de 
Poblet i les Muntanyes de Prades, ens brinda la possibilitat 
de conèixer part d’aquest territori, tan des de la vessant soci-
al com natural. A més de la presentació de diferents treballs 
i investigacions que s’hi duen a terme, les jornades també 
ofereixen la possibilitat de discutir i proposar noves eines i al-
ternatives per afrontar possibles amenaces. En aquest sentit, 
hem volgut centrar les jornades amb el canvi climàtic, feno-
men que actualment no podem ignorar i que convé adaptar-
s’hi amb l’objectiu de continuar treballant per a la millora i 
conservació del nostre entorn. Amb aquesta intenció doncs, 
esperem que les IV Jornades siguin del vostre agrat.
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COMUNICACIONS MEDI SOCIAL

Recepció  

Acte d’obertura de les jornades i reconeixement a l’engi-
nyer i Dr. Ramon Clopés i Boix
Pare Lluc Torcal. Prior del Monestir de Santa Maria de Poblet. 
Anton Vallvey Sanromà. Director del Paratge Natural de Poblet.

Presentació medi social i ponència marc
Presentació. Josep M T Grau Pujol
Ponència marc:  “Les muntanyes de Prades. Perspectives del seu de-
senvolupament”. Dr. Josep Oliveras Samitier. Catedràtic de Geografia 
a  la Universitat Rovira i Virgili

BLOC: ÚS TURÍSTIC DEL PATRIMONI

El barranc del Mas d’en Llort. Difusió i conservació de l’art 
rupestre de les Muntanyes de Prades (Montblanc, Tarragona)
Josep Maria Vergés

La transformació de la jardineria del Monestir de Poblet: 
estat, objectius i projectes en curs. 
Pare LLuc M. Torcal

Procès de recuperació del pou de la Grana Mitjana, segui-
ment arqueològic, restauració i posada en valor. 
Adam Picón i Manyosa

Torn de preguntes                  Pausa-cafè 

BLOC: EL POBLAMENT A LES MUNTANYES DE PRADES 
I EL BOSC DE POBLET 

L’estudi de la ramaderia prehistòrica a partir de dades expe-
rimentals obtingudes en espais ramaders actuals: el cas del 
Corral del Mas del Pepet (Rojals, Montblanc)
Josep Maria Vergès 

El poblament de les Muntanyes de Prades segons el nomen-
clàtor de 1860 
Toni Cartanyà Moix

El despoblament de les Muntanyes de Prades i l’atracció 
d’Alcover (1924)
Josep M Grau i Pujol

Les infraestructures bàsiques a les Muntanyes de Prades als 
inicis de la II República Espanyola (1934)
Manel Güell Junkert

La masia del Nougués. Entre l’especulació i la utopia 
Josep M. Vallès i Martí

Torn de preguntes                 Dinar 13:30 / 15:00

COMUNICACIONS MEDI NATURAL



BLOC: PROPOSTES DE MILLORA I CONSERVACIÓ DEL 
MEDI NATURAL 

Reptes i oportunitats del programa de custòdia fluvial a les 
Muntanyes de Prades.
Dr. Jesús Ortiz

Diagnosi i propostes de restauració del barranc de Sant Ber-
nat, al paratge Natural de Poblet.
Txell Fontova Guivernau

Resposta dels fongs del sòl als tractaments silvícoles en bos-
cos de pinus pinaster al PNIN de Poblet.  
Carles Castaño

Torn de preguntes 

BLOC: CANVI CLIMÀTIC 

Producció de fusta de qualitat com a eina per a l’adaptació al 
canvi climàtic en rouredes: primera prova pilot de fabricació 
de bótes amb fusta de reboll de Poblet. 
Pau Vericat

Plagues de quarantena, un dels principals riscos per a la bio-
diversitat del Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades.
Jordi Mateu Pozuelo

Les dades de satèl·lits com a eines de seguiment del desen-
volupament i el decaïment forestal. 
Romà Ogaya

Influencia del cambio climático sobre la producción de Lac-
tarius grupo deliciosus
Daiel Nadal

Torn de preguntes                   Dinar 14:00 / 15:30
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INSCRIPCIONS

BLOC: FAUNA 

Seguiment i gestió de la població de senglar a les Munta-
nyes de Prades. 
Ferran Navàs

Els coleòpters saproxílics de la casa forestal del Tillar, Mun-
tanyes de Prades. 
Amador Viñolas

El cranc de riu ibèric (Austropotamobius pallipes) a les Munta-
nyes de Prades: sis anys de gestió .
Diego Martínez-Martínez

Cent anys de recerques bioespeleològiques a les Munta-
nyes de Prades.  
Joan Pallisé Clofent

Torn de preguntes 

Resum de les principals actuacions realitzades al Paratge 
de Poblet en el període 2010-2014. 

Taula rodona: Futur Parc Natural Muntanyes de Prades i 
Bosc de Poblet. Realitat o ficció? 

Clausura de les IV jornades

La inscripció és gratuïta, però cal comunicar-ho prèviament 
a través del formulari ubicat a www.gencat.cat/parcs/poblet, 
trucant al telèfon 977871732 bé per correu electrònic a:
pnpoblet@gencat.cat. 
Els assistents podran dinar a l’hostatgeria, amb reserva prèvia. 
El pagament del dinar es farà en el mateix restaurant.  
   

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

15:30

11:45


