Vedats de bolets,
oportunitats de rendibilitat
forestal i la seva legalitat
Jornada tècnica
SOLSONA, dilluns 19 de novembre de 2018
Presentació
El valor que suposa la recollida de
bolets silvestres queda reflectit en
l'economia que generen directament a
través dels mercats de bolets i
indirectament
amb
activitats
vinculades al micoturisme, però també
per l'increment de la demanda en el
seu vessant d'activitat recreativa.
El
desenvolupament
de
la
micosilvicultura permetria gestionar els
boscos en cerca d'una major
productivitat de bolets; però amb el
marc actual difícilment el propietari
capturaria els beneficis derivats de tal
gestió.
Sobre la base de diferents marcs
legislatius a nivell nacional i regional,
han
sorgit
diverses
iniciatives
d'acotament
de
l'aprofitament
micològic, generalment amb un
pagament associat. Aquests “vedats
de bolets” són majoritàriament d'ens
públics, amb aparentment molt poca
iniciativa privada. Això ens porta a
preguntar-nos sobre els aspectes de
l'oferta d'aquest servei ambiental: per
què els propietaris forestals privats no
estableixen vedats de bolets?

Organització

Programa
16.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
16.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Juan Martínez de Aragón, recercador del CTFC.
16.30 h Governança dels vedats de bolets: marc legal, acceptació social i
economia des de les experiències
Sra. Elena Górriz, recercadora de l’EFIMED/CTFC.
17.00 h Xarxa Europea de Parcs Micològics: Gestió i valorització
sostenibles del recurs micològic davant el canvi global
Sr. Fernando Martínez Peña, director de recerca CITA-Govern
d’Aragó.
17.30 h Potencial micològic de Terol i balanç del Parc Micològic
d’Albarrasí
Sr. Ricardo Forcadell, Qilex consultores SL.
18.00 h Vedat micològic El Monegal. Balanç de situació
Sr. Josep Pintó, El Monegal.
18.20 h La regulació de bolets a Catalunya, Per a quan?
Sr. Anton Vallvey, exdirector del PNIN de Poblet
19.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. CTFC.
Ctra. de Sant Llorenç de Morunys, km 2.
25280 SOLSONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) (Tel.: 973 48 16 44 - A/e:
serveis@ctfc.cat).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

www.incredibleforest.net

@ruralcat
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