La propietat forestal
davant el canvi climàtic.
Context global i
iniciatives innovadores
Jornada tècnica en línia
Dimecres, 15 de desembre de 2021

Presentació

Programa
10.00 h Benvinguda

El paper dels boscos en la
mitigació del canvi climàtic és
fonamental, tot i així, el context
internacional planteja diferents
escenaris pel que fa a la
compensació per emmagatzemar
carboni.
A la jornada s’abordarà com estan
previstes les compensacions a
nivell forestal per emmagatzemar
carboni, tant a nivell global com a
escala europea i catalana.
També es presentarà el Life
Climark, un projecte que entre
altres iniciatives, proposa la
creació d’un mercat de crèdits
climàtics per millorar el
finançament d’actuacions forestals
estratègiques per mantenir o
millorar serveis ecosistèmics.

Sr. Joan Rovira, Secretari General del Consorci Forestal de
Catalunya.

10.10 h Context mundial, dels acords de Paris a la cimera de Glasgow.
Com estan contemplats els boscos? i l’embornal de CO2
mitjançant gestió forestal?
Sr. Josep Garriga, Expert en canvi climàtic i assessor de la Fundació
Fòrum Ambiental.

10.40 h La situació en Europa i Catalunya, està previst una
compensació per embornal de CO2 mitjançant gestió forestal?

Sr. Iñaki Gili Jauregui, Responsable de Mitigació de l'Oficina Catalana
del Canvi Climàtic.

11.10 h Que són els crèdits climàtics? Iniciatives per valoritzar els
serveis ecosistèmics forestals en el marc del Life Climark.
Sra. Teresa Cervera, Cap de l’Àrea de Foment de la Gestió Forestal
Sostenible del CPF i directora del Life Climark.

11.30 h Aportacions i experiència d’un propietari forestal en el Life
Climark
Sr. Jordi Reixachs, Asssociació Propietaris Forestals Serres MirallesOrpinell.

Inscripcions

11.45 h Taula rodona de preguntes
12.00 h Cloenda de la jornada

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Consorci Forestal de Catalunya
Tel.: 972 84 27 08
A/e: consorci@forestal.cat

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.
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