Responsabilitat Social i
Mediambiental Corporativa
El suport de l'empresa privada
en la gestió dels boscos
Jornada tècnica en línia
Divendres, 3 de desembre de 2021

Presentació

Avui en dia a Catalunya hi ha cada
vegada més empreses conscients
de la seva responsabilitat ambiental
reduint les seves emissions de CO2
i consum d’aigua invertint en
tecnologia i energies renovables.
Aquestes empreses descobreixen al
boscos com aliats, no mitjançant la
forma clàssica de projectes de
compensació com les repoblacions
sinó mitjançant la gestió activa i
sostenible dels boscos existents.
D’aquesta manera ajuden a prevenir
grans incendis forestals i a
preservar els embornals naturals de
diòxid de carboni.

Inscripcions

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Oficina Comarcal del Vallès
Occidental del DACC
Tel. 93 727 64 90
A/e: avoccidental.daam@gencat.cat

Programa
10.00 h

Presentació de la jornada
Sra. Anna Sanitjas, Directora General d’Ecosistemes Forestals i
Gestió del Medi del DACC.

10.15 h

El bosc, la seva funció mitigadora i el rol de les empreses:
un viatge mitjançant projectes exitosos a nivell nacional i
internacional
Sr. Joachim Englert, Boscat Fusta SL, Boscat, Federació
Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals.

11.00 h

El projecte Life Climark: promovent gestió forestal
multifuncional i mitigadora amb la creació d'un mercat de
crèdits climàtics
Sra. Teresa Cervera Zaragoza, Coordinadora del projecte, Centre
de Propietat Forestal de Catalunya.

11.30 h

Empreses a Catalunya: perquè invertir en la gestió forestal
com eina de Responsabilitat Social i Mediambiental
Corporativa
Sr. Alex Böhmker, Ex CEO Telemedecine Clinic, Boehmker
Consulting.

12.00 h

Torn obert de preguntes

12.15 h

Cloenda de la jornada
Sr. Joan Vallhonrat, cap de l’Oficina Comarcal del Vallès
Occidental del DACC.

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.
Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Col·laboració

210103 / 2,00

