VI Setmana del bosc

Estat dels problemes
sanitaris en el MontnegreCorredor
Jornada tècnica en línia
Dimarts 13 d’octubre de 2020
Presentació
En els darrers anys s’ha pogut
observar un increment creixent dels
problemes sanitaris de moltes masses
forestals portant a algunes d’elles a
una situació de decaïment irreversible.
Alguns dels causants d’aquests
problemes són els propis efectes del
canvi climàtic (sequeres, tempestes,
ventades, etc). D’altres són patògens
que ja fa temps que hi són presents
però amb la situació de canvi climàtic
actual els seus efectes s’han vist
intensificats
o
accelerats.
I
finalment,d’altres són patògens que fa
poc que han aparegut a Catalunya
però estan afectant amb força. En la
present
jornada
tractarem
els
problemes sanitaris que afecten les
masses forestals del Montnegre i el
Corredor: des de situació crítica que
presenten les castanyedes des de fa
anys fins a la mortalitat recent de les
pinedes, passant pels patògens de les
quercínies i altres frondoses que cada
cop
tenen
uns
efectes
més
destacables.

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
9.35 h Estat actual dels problemes sanitaris que afecten al MontnegreCorredor
Sr. Jorge Heras, cap de la secció de planificació del Servei de gestió
forestal, DARP.
10.30 h Seguiment del decaïment a través d’imatges satèl·lit
Sr. Ramon Riera, Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari, Diputació de Barcelona.
11.00 h Patògens invasors i malalties lligades al canvi climàtic
Sr. Jonàs Oliva, Universitat de Lleida.
11.30 h Torn obert de preguntes i cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Col·laboració

Per a més informació podeu contactar amb l’Associació de Propietaris del
Montnegre i del Corredor:
Sra. Lídia Guitart (A/e: lguitart@montnegrecorredor.org)

@ruralcat
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