Gestió sostenible del bosc
mediterrani: experiències
al territori
Jornada tècnica
ELS PRATS DE REI, dijous 11 de desembre de 2014

Presentació
La gestió sostenible del bosc
mediterrani ha esdevingut els darrers
anys una peça clau pel que fa a la
preservació del nostre territori, el qual,
després
d’anys
d’abandonament,
degut a les fortes dificultats per part
dels propietaris a l’hora de fer
intervencions destinades al correcte
manteniment de les àrees forestals,
requereix
implementar
models
realistes i assumibles pels qui els han
de portar a terme, que aconsegueixin
a curt o mig termini retornar als
boscos mediterranis els usos que
havien tingut tradicionalment, a fi i
efecte d’incrementar el seu valor
afegit.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sra. Raquel Sánchez Varela, cap de l’Oficina Comarcal del DAAM a
l’Anoia.
10.00 h Models de negoci i qualitat de biomassa
Sr. Isart Gaspà, Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC.
10.30 h Gestió silvopastoral com a instrument dels boscos mediterranis
Sr. Marc Taüll, enginyer de Forests i investigador del CTFC.
11.15 h Pausa
11.45 h Taula rodona: experiències al territori
• Ajuntament i Associació Propietaris Forestals d’Argençola
• Associació Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia
• Associació Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell
13.30 h Cloenda de la Jornada
Sr. Joan Caballol, president del Consorci per a la Promoció de l’Alta
Anoia.

Organització

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Col·laboració

Lloc de realització
Consorci per a la Promoció de l'Alta Anoia
Passeig Josep Mª Llobet, s/n, (cantonada amb carretera C-1412)
08281 ELS PRATS DE REI

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Oficina Comarcal de l’Anoia (Tel.: 93 803 19 85
aanoia.daam@gencat.cat )

–

A/e:

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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