XXXIX Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Micosilvicultura:
integrant els fongs
en la gestió forestal
Jornada tècnica
Meranges, divendres 3 de juny de 2022
Presentació
Els fongs forestals juguen un paper
clau als boscos, proveint de
múltiples serveis ecosistèmics
d’aprovisionament, culturals, de
regulació i de suport. Els bolets
comestibles són un element clau en
la bioeconomia degut al seu elevat
valor econòmic i social, i a la vegada
els fongs contribueixen de manera
fonamental a la dinàmica dels
ecosistemes forestals en un context
de canvi climàtic. La seva integració
en la planificació forestal pot millorar
la gestió forestal des de la
perspectiva ecològica i
socioeconòmica. La recerca de la
Universitat de Lleida i el CTFC en
aquest àmbit és pionera a Europa i
al món, i la jornada està orientada a
transmetre el coneixement adquirit
durant anys de treball en el vincle
entre la micologia i la gestió forestal.
Lloc de realització
Pàrquing al costat de l’Ajuntament
de Meranges
17539 Meranges

Programa
9.30 h
10.00 h

Benvinguda i presentació de la jornada
Introducció a la recerca sobre micosilvicultura a
Catalunya
Sr. Sergio de Miguel Magaña, Doctor Enginyer de Forests i
professor agregat de Producció Vegetal (UdL).

10.40 h

El dispositiu experimental de micosilvicultura del bosc
de Meranges
Sr. Ángel Ponce López, Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de
la Biodiversitat i Doctorand (UdL).

11.20 h

Relació entre gestió forestal, creixement dels arbres i
la diversitat i producció de bolets
Sr. Eduardo Collado Coloma, Doctor Enginyer de Forests.

12.00 h

La regulació de l’aprofitament micològic
Sr. José Antonio Bonet Lledós, Doctor Enginyer de Forests i
Catedràtic de Producció Vegetal (UdL).

12.40 h

La regulació de l’aprofitament micològic a Catalunya
Sr. Juan Martínez de Aragón Remírez de Esparza, Doctor
Enginyer de Forests (CTFC).

13.30 h

Cloenda de la jornada

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions

Organització

Col·laboració

Per a més informació podeu
contactar amb el Consorci Forestal
de Catalunya:
Sra. Margarita Rovira
Tel.: 972 842 708
A/e: consorci@forestal.cat
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