XXXVIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Resultats de l’aplicació d’una silvicultura
adaptativa amb criteris d’arbre individual i
de silvicultura naturalística a la zona amb
clima mediterrani subhumit
Jornada tècnica en línia
Divendres 21 de maig de 2021

Presentació
La XXXVIII edició de les Jornades
Tècniques Silvicoles Emili Garolera es
fa “en línia” degut a la situació
sanitària. Aquesta sisena jornada ens
parlarà sobre el projecte LIFE
MixForChange (www.mixforchange.eu;
2016-2022) que té com a objectiu
principal contribuir a l'adaptació i
incrementar la resiliència dels boscos
mixtos subhumits mediterranis davant
el canvi climàtic, afavorint la seva
conservació i el manteniment de les
seves
funcions
productives,
ambientals i socials. En el marc
d'aquest projecte hem implementat
164 ha de tractaments de silvicultura
adaptativa al canvi climàtic, amb la
incorporació de criteris de silvicultura
naturalística i d'arbre individual. Les
àrees de treball són el MontnegreCorredor,
Montseny,
BellmuntCollsacabra i sud del Ripollès. El
projecte MixForChange està finançat
pel programa LIFE de la Unió
Europea.

Organització

Col·laboració

Programa
9.30h Benvinguda i presentació de la jornada
9.30h El Projecte LIFE MixForChange
Sra. Míriam Piqué Nicolau. Dra. Enginyera de forests, CTFC.
9:45h Descripció general-conceptual de la silvicultura MixForChange
Sr. Mario Beltrán Barba. Enginyer de forests, CTFC.
10.00h Descripció de la silvicultura MixForChange aplicada a les quatre
formacions forestals
Sr. Jaime Coello Gómez. Dr. Enginyer de forests, CTFC.
10.30h Avaluació socioeconòmica de la silvicultura MixForChange
Sra. Lidia Guitart Xarpell. Enginyera de forests, APFMC.
10.45h Aspectes pràctics de l’aplicació d’aquesta silvicultura
Sra. Lidia Guitart Xarpell. Enginyera de forests, APFMC.
Sr. Jordi Vigué Ruaix. Enginyer de forests, APFSBE.
Sra. Noemí Palero Moreno. Enginyera de forests, CPF.
Sr. Joan Rovira Blanco. Graduat en enginyeria forestal. DiBa.
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.

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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