XXXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

La primera ordenació per rodals
de Catalunya: La seva execució
i balanç després de 20 anys
Jornada tècnica en línia
Dijous 8 d’octubre de 2020

Presentació
La XXXVII edició de les Jornades
Tècniques Silvícoles Emili Garolera es
presenten aquest any en un format “en
línia”, degut a la situació sanitària, sent
aquesta la cinquena jornada.
A les darreries dels noranta els
gestors de la Muntanya d’Alp volen
planificar la forest amb el màxim de
flexibilitat i cura per afavorir l’ús públic,
el
paisatge,
la
biodiversitat
i
especialment la resiliència de la forest:
dues dècades abans una gran nevada
va trencar més de 80.000 arbres en
aquell indret. Els sistemes de
planificació a les forests públiques
patien en aquells moments d’una
especial rigidesa que comportava
estructures forestals excessivament
coetànies, uniformes i vulnerables.
Un equip del CTFC introduí aquest
sistema centreeuropeu a la forest i
s’ha executat en la seva quasi totalitat.

Organització

Programa
9.30 h Benvinguda i explicació del funcionament de la jornada
9.35 h Planificació i disseny de l’ordenació per rodals
Sra. Miriam Piqué, Dra. Enginyera de Forest. Responsable del
programa de gestió forestal multifuncional, CTFC.
10.15 h Execució de les actuacions
Sr. Francesc Cano, Responsable de Dinamització de la Producció
Forestal a l’Alt Pirineu i Aran, DARP.
11.00 h Torn obert de preguntes i cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant l’enllaç que figura a l’apartat d’inscripcions d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

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 el Consorci Forestal:
Sra. Margarita Rovira (A/e: consorci@forestal.cat)

Col·laboració

@ruralcat
@cfcatalunya
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