XXXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Criteris i models silvícoles
per integrar la biodiversitat
a la gestió forestal
Jornada tècnica en línia
Divendres 18 de setembre 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. En
aquesta primera jornada es parlarà
sobre el projecte Life BIORGEST
(/lifebiorgest.eu/), el qual té per
objectiu definir criteris i models
silvícoles que facilitin la integració
d’objectius productius i de conservació
de la biodiversitat en la presa de
decisions de la gestió forestal. El
treball dut a terme fins ara inclou:




L’aplicació
de
diferents
enfocaments silvícoles a diversos
rodals de pi blanc, alzina i roure
(silvicultura de rodal, propera a la
natura, de preparació a dinàmica
natural).
Elaboració d’eines de diagnòstic i
de suport a la planificació i gestió
de boscos mediterranis.

Es discutirà la tria dels tractaments i
s’explicarà l’aplicació dels mateixos
(diagnòstic, marcatge i execució)
incloent-ne la valoració econòmica. Es
presentarà la nova versió de l’Índex de
Biodiversitat Potencial de Catalunya,
elaborada en el marc del projecte.

Organització

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
9.35 h Introducció del projecte Life BIORGEST
Sra. Roser Mundet, enginyera de forest (CFC), directora del
projecte.
10.00 h Explicació de l’Índex de Biodiversitat Potencial (IBP-Cat)
Sra. Teresa Baiges, enginyera de forest (CPF).
10.40 h Explicació del marcatge segons els criteris de Gestió
Naturalística
Sr. Mario Beltran, enginyer de forest (CTFC).
11.20 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

Jornada realitzada en el marc del projecte Life BIORGEST amb contribució
financera del programa Life de la Comissió Europea.

@ruralcat
@cfcatalunya
@LifeBiorgest
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