Demostració de
desembosc de fusta amb
cable aeri
Jornada de camp
EL PONT DE SUERT, 21 de novembre de 2018
Presentació

Programa

A Catalunya hi ha moltes àrees
forestals amb potencial d'aprofitament,
però amb limitacions, relacionades
amb temes de conservació, pendents
elevats i baixa densitat viària. La
gestió forestal d’aquests boscos es
veu perjudicada per una baixa
viabilitat econòmica.

10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

No obstant això, cal actuar-hi per
garantir la resiliència del bosc,
l’estabilitat ecològica i preservar la
biodiversitat d'aquests espais a través
dels models de treball més adients
amb costs econòmics acceptables.

11.00 h Demostració de desembosc amb cable aeri al bosc de Ventolà
Representant de Greifenberg Teleferiche Sas.

L'ús del desembosc amb cable
representa una solució de
impacte
ambiental
envers
tecnologies
de
desembosc
arrossegament.

10.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Adriano Raddi, CTFC.
10.30 h Potencialitat de l’ús de cable aeri a Catalunya
Sr. Gianni Picchi, IVALSA/CTFC.

13.30 h Cloenda de la Jornada
Sr. Francesc Cano, DARP.
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La jornada va dirigida a professionals
forestals i permetrà veure com treballa
un cable aeri, una màquina que,
malgrat la seva potencialitat, a
Catalunya s’ha fet servir només
ocasionalment.
Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Projecte
demostratiu en l'ús del cable aeri a
Catalunya”, operació 01.02.01 del
PDR de Catalunya 2014-2020.

Organització

Lloc de trobada
Centre de Fauna del Pont de Suert
Cruïlla de les carreteres N-230 (de Lleida a Vielha) i N-260 (del Pont de
Suert a la Pobla de Segur)
25520 EL PONT DE SUERT

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
biomassa@ctfc.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
És necessari disposar de vehicle propi per accedir al lloc de la
demostració.
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