Aprofitaments no
extractius en finques
forestals
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Presentació

Jornada tècnica
ROQUETES, dimarts 30 d’octubre de 2018

Programa

Les finques forestals han basat la seva
producció
en
els
aprofitaments
extractius,
principalment
fusters,
cinegètics i ramaders. Però existeixen
altres formes de producció no
extractives que poden generar rendes
iguals o superiors.

9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

En aquesta jornada, s’exposen
experiències de propietaris forestals
que basen la seva activitat econòmica
en la conservació de la natura i
obtenen rendes de l’ecoturisme.

9.30 h La renaturalización: una oportunidad para producir naturaleza
Sr. Ignacio Jiménez, biòleg i autor de Producción de Naturaleza.
Parques, Rewilding y Desarrollo Local.

La jornada s’adreça principalment a
propietaris forestals, emprenedors i
empreses ecoturístiques, a estudiants,
guies de natura, educadors ambientals
i
altres
professionals
que
desenvolupen les seves activitats en
espais naturals protegits.

9.15 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Francesc Gas, alcalde de Roquetes.
Sr. Joan Josep Malràs, president de la Junta Rectora del Parc Natural
dels Ports.

10.30 h Pausa
11.00 h Reinventando la Dehesa
Sra. Carmen Perona, tècnica de medi ambient a Vivencia Dehesa
(Extremadura).
12.00 h La Muntanya d’Alinyà: els voltors i el potencial ecoturístic de la finca
forestal privada més gran de Catalunya
Sr. Xavier Escuté, cap de Gestió al Territori, Fundació Catalunya La
Pedrera.
13.00 h Taula rodona de debat i preguntes als ponents
14.00 h Fi de la jornada

Organització

Lloc de realització
Parc Natural dels Ports - Seu Administrativa i Centre de Visitants al Baix Ebre
Av. Val de Zafán, s/n
43520 – ROQUETES

Col·laboració

goo.gl/maps/6CzYb6RVuJy

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Parc Natural dels Ports (Tel.: 977 50 40 12 | pndelsports@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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