Portaine. Projecte Boscos de Muntanya

XXXVIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

La Restauració Hidrològica
Forestal, és història o futur?
Jornada tècnica en línia
Divendres 7 de maig de 2021

Presentació
La XXXVIII edició de les Jornades
Tècniques Silvícoles Emili Garolera es
presenten aquest any també en un
format “en línia” degut a la situació
sanitària. En aquesta quarta jornada
es farà un repàs històric de la
restauració hidrològica forestal a
Catalunya alhora que es presentaran
diferents projectes actuals, estudi de
casos realitzats i també, de futures
obres de bioenginyeria i de la seva
aplicabilitat tant a gran com a petita
escala. Es donarà una visió general de
la història, funcionalitat, disseny i estat
de conservació de les principals
hidrotècnies forestals presents a les
capçaleres del riu Ter, i l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria en obres
d’hidrologia forestal i estabilització de
talussos tant en finques públiques com
privades.
La jornada conclourà amb un
homenatge al company José Luis
Molina Vicente, impulsor de bona part
de les actuacions realitzades al
Ripollès entre els anys 1960 i 1990.

Organització

Col·laboració

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
9.45 h La Restauració Hidrològica Forestal, és història o futur?
Sr. Jesús Fernández Rodríguez. Enginyer de Forests. Àrea Tècnica
de Forestal Catalana SA.
10.15 h Restauració hidrològica-forestal mitjançant hidrotècnies a la
comarca del Ripollès. Un riu d’història
Sr. Joaquim Garcia Codina. Enginyer Tècnic Forestal. Oficina comarcal
del DARP al Ripollès.
11.00 h Aplicació de la bioenginyeria en obres d'hidrologia forestal
Sra. Montserrat Solanelles Ubach. Enginyera de Forests. Tècnica de
l’Oficina de Projectes de Forestal Catalana SA.
11.45 h Aplicació pràctica de la bioenginyeria en finques privades
Sr. Andreu González Moreno. Enginyer de Forest. Director de la
Fundació projecte Boscos de Muntanya.
12.15 h In memoriam José Luis Molina Vicente
Sr. Hèctor Pipió Gelabert Enginyer de Forests. Col·legi d’Enginyeria
de Forests a Catalunya.
12.35 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.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb la Sra. Margarita Rovira
(A/e: consorci@forestal.cat)
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