L’atenció al públic al bosc
Objectiu : Sensibilització sobre la importància de l’acollida del
públic en boscos privats per a valoritzar el treball que es
duu a terme
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1 Introducció

El bosc produeix, protegeix i acull.
Aquesta acollida pot traduir-se a l’allotjament de
la fauna i la flora, però també per a nosaltres.

L’atenció al públic

Des de temps immemorials, el bosc ha estat un
refugi per a la gent, i avui en dia segueix sent
un lloc popular per a què un públic cada vegada
més urbà recarregui les seves bateries.
El propietari forestal ha de fer malabarismes
amb aquest nou component en la gestió del seu
bosc.
La recepció del públic pot ser aterridora, però si està bé emmarcada, permet
destacar el treball realitzat en la propietat:
➤ per a produir fusta de qualitat,
➤ per a albergar la biodiversitat,
➤ per a embellir el paisatge

Vegem a continuació, a través d’ una breu llista, com emmarcar millor la recepció del públic al bosc.
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L’ atenció al públic

2 El panell d’acollida

Equipat amb un pla, algunes referències, un
missatge,… un panell de recepció a l’ entrada
de la propietat permetrà l’ aplicació de normes
de conducta i d’algunes instal·lacions per a
canalitzar als visitants per on es vulgui.

3 La senyalització del terreny
També es pot pensar en la senyalització de
camins accessibles al públic i la col·locació de
cartells que informin als visitants dels seus
drets i deures, així com dels nombrosos
recursos naturals o patrimonials que es poden
observar al llarg del seu recorregut.
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4 Els treballs forestals

L’atenció al públic

La instal·lació d'un panell que expliqui els treballs forestals en curs, ajudarà al
públic a comprendre millor la necessitat de portar-los a terme, els seus objectius
i el seu valor afegit econòmic i mediambiental
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5 Les zones perilloses

L atenció al públic

S’ evitaran les zones perilloses i/o s’indicaran
clarament i es protegiran les zones sensibles
mitjançant tanques. Per descomptat, es pot
restringir l’accés a tota o una part de la propietat
en qualsevol moment per a la seva explotació o
per a dies de caça.

6 Les activitats d’ ecoturisme
Algunes activitats d’ ecoturisme, com el fet de llogar una cabana al bosc o als arbres,
llogar un estany,... recollir productes no fustaners, poden proporcionar ingressos
addicionales a la propietat.
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L’atenció al públic

8 Conclusió
La recepció del públic al bosc és compatible amb el maneig
forestal subjecte a una supervisió prèvia:
➤ Panells
➤ Senyalització
➤ Tancat
➤…
Algunes activitats ecoturístiques com llogar una cabana,
un estany i collir productes no fustaners (saba de bedoll,
nabius, xampinyons, narcisos, etc.) poden proporcionar
un ingrés addicional significatiu.

Obrir el bosc és obrir una mica de la teva ànima…
Société Royale Forestière de Belgique.
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Per a més informació contactar amb les entitats
sòcies del projecte eforOwn
Si ets propietari/a forestal
A Bèlgica

A Espanya

A França

Si ets estudiant o formador/a
A Bèlgica

A Espanya

A França

