anys

CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA

donant valor al bosc

XXXV

JORNADES
TÈCNIQUES
SILVÍCOLES
EMILI GAROLERA

Del 20 d’abril al 8 de juny de 2018

Visita a la forest “Muntanya de Sant Bernabé”, CUP núm. 51,
situada al municipi de Vilallonga de Ter (Ripollès). Es tracta
d’una forest de 460 ha, encarada majoritàriament al solell,
amb una alçada màxima de 1.989 m i mínima de 1.280
m. La pendent mitja del terreny és elevada i varia del 25%
al 40%. La major part arbrada és pi roig (67%), seguit pel
pi negre (29%). La superfície arbrada (330 ha) predomina
respecte a la pastura (124 ha).
Durant la visita, s’explicarà com funciona la gestió dels boscos
públics al Ripollès, i s’agafarà com exemple aquesta forest.
Veurem els treballs de millora més recents (arranjament de
vials, aclarides, estassades...) i ens servirà per explicar també
com funcionen els ajuts en finques públiques a Catalunya.
També visitarem una zona on s’estan iniciant aprofitaments
forestals, quin objectiu tenen, i com s’estan duent a terme.
Documentació 9.30 - 9.45 h
Lloc de trobada
Davant gasolinera Repsol abans
de Camprodon. Crta. C-38 de Sant
Pau de Segúries a Camprodon, km
9,5. Camprodon (Ripollès).
Jornada organitzada en
col·laboració amb l’Associació
d’Entitats Locals Propietàries
Forestals a Catalunya (ELFOCAT)

Coordinadors
• Narcís Ribes Besalú. Enginyer de
Forests. Gerent d’ELFOCAT
• Marta Domènech Ferrés.
Enginyera de Forests. Enginyera
comarcal DARP
• Jordi Faus Colomer. Enginyer de
Forests. Director tècnic del CEINR
Durada: matí - Dinar: Veïnat Roca
d’Abella, restaurant Can Rosa

Jornada 5 _ 18 de maig
Gestió forestal a les forests
públiques del Ripollès:
exemple a “Muntanya de Sant
Bernabé” a Vilallonga de Ter

Inscripció
La INSCRIPCIÓ a les Jornades és OBLIGATÒRIA per a TOTS ELS
ASSISTENTS. Període d’inscripció: fins el dia 3 d’abril de 2018
inclòs.

Preus
Fins al dia 26 de març de 2018, el preu de la inscripció a les 8
jornades és de 60 €. Existeix la possibilitat d’apuntar-se a jornades concretes, en aquest cas l’import és de 10 € per jornada.
Del 27 de març al 3 d’abril de 2018, el preu de la inscripció a
les 8 jornades és de 90 €. Existeix la possibilitat d’apuntar-se
a jornades concretes, en aquest cas l’import és de 15 euros per
jornada.
Les jornades són GRATUÏTES per als SOCIS del CONSORCI FORESTAL
DE CATALUNYA.
És imprescindible formalitzar la inscripció mitjançant l’enviament per correu, fax o correu electrònic de la Butlleta d’Inscripció i el resguard bancari de pagament a la secretaria de les
Jornades: Consorci Forestal de Catalunya
C/ Jacint Verdaguer núm. 3 - 17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 842 708 / Fax 972 843 094
consorci@forestal.cat
L’import de la inscripció s’ingressarà a nom de Consorci Forestal de
Catalunya mitjançant transferència bancària al compte ES05-21000020-0102-0036-6518 (La Caixa). Cal especificar clarament:
– El nom de la persona assistent
– A quines jornades es vol inscriure
No es considerarà vàlida cap inscripció que no vagi acompanyada
del corresponent resguard de pagament. Els socis del Consorci
només cal que remetin la butlleta d’inscripció degudament
omplerta.
El preu de les JTSEG inclou una assegurança RC per totes les
persones inscrites.

Per a més informació sobre les inscripcions:
Consorci Forestal de Catalunya Tel. 972 842 708 / Fax 972 843 094
consorci@forestal.cat - Persona de contacte: Margarita Rovira

Coordinadors de les XXXV Jornades Tècniques
Silvícoles Emili Garolera:
_Josep M. Tusell i Armengol. Enginyer de Forests, CFC
_Mario Beltrán Barba. Enginyer de Forests, CTFC

XXXV JORNADES TÈCNIQUES SILVÍCOLES EMILI GAROLERA
Del 20 d’abril al 8 de juny de 2018

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms............................................................................
NIF................................................ Telèfon..................................
Adreça.........................................................................................
CP................................................. Població................................
@:...............................................................................................
Marqueu amb una
X la/les jornada/es
escollida/es:
20 d’abril
1a jornada
27 d’abril
2a jornada
4 de maig
3a jornada
11 de maig
4a jornada
18 de maig
5a jornada
25 de maig
6a jornada
1 de juny
7a jornada
8 de juny
8a jornada

ADVERTIMENTS

Soci del Consorci Forestal de Catalunya?
..................................................................
L’interessa ser-ho?
..................................................................
Signa:
En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció
de dades de Caràcter Personal l’informem que les dades personals que
voluntàriament ens facilita a través del present formulari, les quals resulten
necessàries per a la tramitació de la inscripció a les JTS Emili Garolera 2018,
seran incorporades en un fitxer responsabilitat de l’associació CONSORCI
FORESTAL DE CATALUNYA. Tanmateix, a l’omplir el formulari vostè autoritza
expressament al CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA al tractament de les
dades personals amb la finalitat de remetre la informació, ofertes i altres
serveis del CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA per qualsevol mitjà inclòs el
correu electrònic o similar. En els termes i requisits previstos en la normativa
sobre protecció de dades vigents, vostè podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació, oposició, respecte de les dades personals
recopilades en el fitxer indicat. Per exercir aquest dret podrà dirigir-se
al CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA, c/ Jacint Verdaguer, 3, 17430
Santa Coloma de Farners, telèfon 972 84 27 08 o bé al correu electrònic
consorci@forestal.cat.
Amb aquesta inscripció autoritzo a fer ús dels meus drets d’imatge al
CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA per poder aparèixer a les fotografies,
vídeos i material divulgatiu, informatiu i/o promocional que el CONSORCI
FORESTAL DE CATALUNYA realitzi sobre les JTS Emili Garolera. Aquest material
pot ser utilitzat posteriorment amb finalitats divulgatives, informatives,
promocionals i/o comercials pel CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA.

Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera estan
adreçades especialment als professionals del sector
forestal (silvicultors, propietaris forestals, tècnics i enginyers forestals, alumnes
d’escoles forestals i d’universitats). Són eminentment pràctiques, per la qual cosa els
assistents hauran de desplaçar-se en cotxe particular a les finques forestals, segons
l’itinerari establert pel coordinador de cada jornada.
A cada jornada es proporcionarà la documentació corresponent.
Es prega a tots els assistents que acudeixin amb roba i equipament adequat per a
sortides al bosc, així com en cas de disposar de vehicles tot terreny, portar-los per
facilitar el transport dels participants.
Les diferents jornades acabaran amb un dinar, al qual caldrà apuntar-se a l’inici de
cada una d’elles. Les despeses del dinar i els desplaçaments van a càrrec dels assistents.
Cal respectar els horaris de trobada i de recollida de documentació, ja que se
sortirà puntualment a l’hora que indica el programa. Les dades consignades en
el programa poden ser alterades en funció de circumstàncies climatològiques o
d’altres de força major.
L’assistència màxima per jornada és de 40 persones, per rigorós ordre d’inscripció.

FORMACIÓ
INTERCANVI

D’EXPERIÈNCIES

BOSC IDEES

VISIÓ DEBAT

PRÀCTICA INNOVACIÓ
JORNADES DES DE 1984

Organitza:

Col·laboren:
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Associació d’Entitats Locals
Propietàries Forestals a Catalunya
(ELFOCAT)
Centre de Formació Forestal
Especialitzada (CFFE)

Patrocinen:
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