171a Fira de La Candelera

Gestió forestal
conjunta al Baix
Llobregat en el marc
del canvi climàtic
Jornada tècnica
Molins de Rei, dimarts 1 i dimecres 2 de febrer de 2022

Presentació

Programa

La superfície forestal del Baix Llobregat
és d’unes 8700 ha, ens trobem per tant
en aquesta comarca amb un medi
natural que suporta una important
pressió humana. Els boscos del Baix
Llobregat no disposen actualment de
cap instrument de gestió forestal
conjunta amb un enfoc que ajudi a
equilibrar les diferents funcions que
aquests tenen per a ser sostenibles com
són: la funció ecològica o ambiental, la
productiva i la recreativa. Davant
l’escenari del canvi climàtic cal pensar
en un dels majors reptes per la
conservació d’aquests espais amb
mesures i actuacions orientades a la
prevenció d’incendis forestals i la
conservació i millora del paisatge.

Dimarts 1 de febrer

Lloc de realització
Sessió teórica:

18.30 h

Sr. Josep Pena, director dels Serveis Territorials del DACC a
Barcelona.

18.40 h

Instal·lacions Molins Energia
Pol. Ind. Riera del Molí
C/ Can Rabella, 5. Nau 3 (Molins de
Rei)

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
(Accés prioritari a la Sala d’actes per a les
persones prèviament inscrites).

Per a més informació:
Oficina Comarcal del Baix Llobregat:
abllobregat.daam@gencat.cat

La gestió forestal conjunta com a eina de planificació
Sr. Ricard Farriol, cap d’Àrea de Planificació Forestal, Centre de la
Propietat Forestal.

19.25 h

El repte de conservar els boscos en el context del canvi
climàtic
Sr. Martí Boada, Dr. en Ciències Ambientals.

20.10 h

Cloenda de la primera sessió
Sr. Joan Castellví, president de la Fundació Agrària de Molins de
Rei.

Dimecres 2 de febrer
9.30 h

11.30 h

Sala d’actes de la Federació Obrera
C/ Jacint Verdaguer, 48 (Molins de Rei)

Sessió pràctica:

Presentació de la Jornada

Esmorzar als “horts de Can Fisas” (ofert per la Fundació
Agrària de Molins de Rei)
Sessió pràctica
Sr. Javier Titos, operador de Veolia de la planta tèrmica de Molins
de Rei.

13.00 h

Fi de la jornada

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots les persones assistents
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid-19.
L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

Organització

Col·laboració

