XXXVIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Introducció del cable aeri a
Catalunya
Jornada tècnica en línia
Divendres 28 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. Aquesta setena jornada ens
parlarà del cable aeri. És un sistema
de
desembosc
que
s’utilitza
freqüentment en altres països tant de
la conca Mediterrània com del centrenord d’Europa.
En aquesta jornada es vol presentar
aquest
sistema
de
desembosc
innovador i explicar les diferents
tipologies.
Es
presentaran
experiències d’ús de cable aeri a
Catalunya i també a Itàlia, un país
amb similituds al nostre que té ben
implementat aquest sistema de
desembosc. Finalment es parlarà del
potencial que té el cable aeri en el
territori català, un territori plenament
forestal amb condicions orogràfiques
complicades i una gran part del territori
amb un elevat valor ecològic que
requereix una gestió més acurada.

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
10.00 h Introducció al cable aeri i l’experiència de Pont de Suert (2018)
Sr. Gerard Alcoverro Poch. Enginyer de Forests. CTFC.
10.30 h Actualitat del cable aeri a Itàlia, similituds amb el territori català
Sr. Gianni Picchi. Doctor en Agronomia mediambiental. Consiglio
Nazionalle delle Ricerche (CNR).
11.00 h Potencial del cable aeri a Catalunya
Sr. Francesc Cano Ibañez. Enginyer de Forests. DARP.
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

<

Col·laboració

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 Margarita Rovira
(A/e: consorci@forestal.cat)
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