XXXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Implementació de les tècniques de la pela del suro
(projecte GO SUBER)
Jornada tècnica en línia
Divendres 25 de setembre de 2020

Presentació
La XXXVII edició de les Jornades
Tècniques Silvícoles Emili Garolera es
presenten aquest any en un format “en
línia”, degut a la situació sanitària.
En aquesta tercera jornada es parlarà
sobre el projecte GO SUBER, en el
qual s’ha estat treballant des del 2017
per la millora de les condicions
d’extracció del suro mitjançant una
mecanització de les feines. Això haurà
de repercutir positivament en una
millora en les condicions de seguretat i
salut dels treballadors, en la
minimització de ferides i en la
productivitat de la pela.

Programa
9.30 h Benvinguda i explicació del funcionament de la jornada
9.35 h Explicació del projecte GO SUBER
Sr. Josep M. Tusell, Enginyer de Forest, Director Tècnic de la
cooperativa Serveis Forestals.
Sr. Xavier Llosa, Enginyer de Forest de la cooperativa Serveis
Forestals.
10.30 h Procés de classificació, transformació i comercialització a
Quality Suber
Sr. Francesc Pla, Treballador de l’empresa QS.
11.00 h Torn obert de preguntes i cloenda

La falta de mà d’obra especialitzada i
el relleu de les generacions més joves
justifica,
sens
dubte,
el
desenvolupament d’una màquina de
fàcil ús que respecti la vitalitat de les
alzines sureres.
A la jornada tècnica s’explicarà el
desenvolupament d’aquest projecte
innovador i es presentarà un vídeo
amb una demostració pràctica del
funcionament de la màquina i les
eines desenvolupades per a la lleva
de suro, per després explicar com és
la següent fase, el procés de
transformació i comercialització a
l’empresa Quality Suber, en la qual un
tècnic ens explicarà el procés de tria i
criteris de classificació de suro.

Organització

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant l’enllaç que figura a l’apartat d’inscripcions d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Consorci Forestal:
Sra. Margarita Rovira (A/e: consorci@forestal.cat)

Col·laboració

@ruralcat
@cfcatalunya
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