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Un projecte cofinançat 
pel Programa LIFE 
de la Comissió Europea

més Paisatge, 
més Natura, 

més Montserrat.
LIFE Montserrat (2014-2018):

un projecte singular
per protegir

un territori únic



Montserrat
un entorn únic

Silvopastura
una eina innovadora

Un indret emblemàtic 
pels seus valors culturals, espirituals, 

simbòlics i també 
naturals i paisatgístics

Recuperació de la ramaderia 
extensiva com a instrument 

de prevenció d’incendis 
i de gestió d’hàbitats

Protecció
contra incendis

Conservació
de la biodiversitat

Creació d’una infraestructura verda 
en àrees estratègiques a l’entorn 
de Montserrat per prevenir 
els incendis forestals 
i facilitar-ne l’extinció

Transformació 
del paisatge per guanyar biodiversitat 
i afavorir hàbitats i espècies 
de gran valor per a la conservació 



El Bruc

Marganell

Sant Salvador
de Guardiola

Collbató

Parc Natural de la 
Muntanya de Montserrat

Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac

Esparreguera

Monistrol
de Montserrat

Castellbell i el Vilar

Sant Vicenç 
de Castellet

Rellinars

Ullastrell

Vacarisses

Viladecavalls

Castellgalí

Olesa
de Montserrat

14 municipis implicats en el projecte

Actuació en 5.000 ha estratègiques  
per reduir la vulnerabilitat dels boscos davant 

els incendis forestals

Més de 32.000 ha de territori beneficiat 
per les accions del projecte

2 Parcs Naturals dins l’àmbit del projecte
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Pla de gestió
silvopastoral

Espais oberts

Afavoreix espècies
d’especial interès 
per a la conservació 
i hàbitats prioritaris

Potencia
la biodiversitat

Contribueix 
a la contenció del risc
de grans incendis
forestals

Paisatge divers

Menys
biomassa 

combustible

Paisatge objectiu
Mosaic de pastures, matollars i boscos

Paisatge actual
Matollar dens i bosc de pi blanc

Bosc immadur 
sense gestió

Vinculació amb el territori

Dinamisme socioeconòmic

Treball en xarxa

Bosc 
de baixa qualitat

Poca diversitat
d’hàbitats i espècies

Molt vulnerable 
als incendis

Paisatge
homogeni

Càrrega de 
combustible 

elevada

Gestió forestal Millora de l’estat
dels boscos

Ramaderia extensiva Manteniment 
del mosaic agroforestal


