Aprofitaments forestals,
mobilització de fusta de
coníferes
Jornada tècnica
PRADES, divendres 23 de novembre de 2018
Presentació
En pocs anys hem passat de
considerar la silvicultura naturalística
com poc menys que impossible
d'aplicar, a pensar que és l’eix central
de totes les solucions.
Però pel camí s'han quedat,
aparentment, moltes de les idees clau
d'aquesta forma de gestió, i molts
responsables i interessats s'han
quedat amb algunes formulacions
estètiques, però bastant buides de
contingut. Això ha pogut servir per a
"vendre" algunes actuacions, però en
bastants casos el resultat ha estat
molt fluix, ja que s'ha perdut de vista la
idea principal, que és la d'aprofitar
l'avanç en el coneixement de com
funcionen els boscos i l’economia.
El cas de les forests que havien estat
"abandonades" per la seva escassa
rellevància econòmica en les darreres
dècades en són bons exemples. Des
del punt de vista de la silvicultura
naturalística, el que consideràvem
com a boscos descapitalitzats o
d'escàs rendiment econòmic, es
poden veure ara amb una altra
perspectiva
que
obre
noves
possibilitats a la gestió i aprofitament.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona.
9.15 h Situació de la gestió forestal i aprofitaments de fusta de coníferes:
optimització de recursos
Sr. Miguel Ángel Sobrino Abuja, cap de la secció de Boscos i Recursos
Forestals dels Serveis Territorials de la Catalunya Central.
10.00 h Experiències de gestió i mobilització de fusta en forests particulars
Sr. David Garcia Castillo, consultor forestal. Agresta S. Coop.
10.45 h La silvicultura naturalística, afavoreix o dificulta la gestió en
boscos poc capitalitzats?
Sr. Jesús Garitacelaya Saldise, consultor forestal. Pro Silva.
11.30 h Pausa i desplaçament a la finca
12.00 h Sessió de camp als Plans de Pagès
13.30 h Cloenda de la Jornada
14.15 h Dinar (a Prades)
Els desplaçaments cap a la finca es realitzaran en vehicles particulars.

Lloc de realització
Sala d’actes de la Cooperativa
Av Verge de l’abellera, 2, 1er. pis
43364 PRADES

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través d’aquest enllaç incripcions
o al (Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat).
Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra. Maribel Bolós.
Les places són limitades. Preu dinar: 14,00€.
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