Gestió de fauna cinegètica.
Reptes de futur i censos
Jornada tècnica
VALLS, dimarts 17 de juliol de 2018

Presentació
Corren nous temps, nous reptes,
noves sensibilitats. És necessari
adaptar-nos a les noves demandes de
la societat, i solucionar els problemes
endèmics
d’anar
darrera
dels
problemes provocats per la fauna
cinegètica.
Cal, per tant, avançar-nos a les
adversitats, calibrar bé la magnitud de
les mancances o superpoblacions
abans de que n’esdevinguin plagues o
haver-les de protegir i justificar davant
la societat i de nosaltres mateixos la
implementació de totes les mesures
necessàries per tal de garantir un
equilibri en la gestió de la fauna,
l'activitat agrària i forestal amb les
diferents realitats i convivències de
cada territori.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona.
Sr. David Bové, coordinador UP Alt Camp i ex membre del consell de
caça de Catalunya.
9.20 h Danys de fauna: una nova visió vers el futur
Sr. Jordi Ruiz, sub-director general d'Activitats Cinegètiques i de Pesca
Continental.
10.00 h Experiència en censos de cabra salvatge
Sr. Xavier Olivé, tècnic de caça de la Reserva Nacional de Caça dels
Ports de Tortosa i Beseit.
10.30 h Pausa
11.00 h Serveis tècnics en agricultura: Experiència de les ADV en control
de plagues i la relació amb els agricultors
Sr. Oriol Santos, tècnic ADV viticultors de l’Alt Camp.
11.30 h Taula rodona; La caça basada en censos, equilibri en agricultura i
cinegètica
 Sr. Josep Mª. Mañé, president de la Societat de Caçadors l’Aliança de
La Secuita.
 Sr. David Bové, coordinador UP Alt Camp.
 Sr. Jordi Ruiz, sub-director general d'Activitats Cinegètiques i de Pesca
Continental.
 Sr. Xavier Olivé, tècnic de caça de la Reserva Nacional de Caça dels
Ports de Tortosa i Beseit.
 Sr. Oriol Santos, tècnic ADV viticultors de l’Alt Camp.
13.00 h Cloenda de la Jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Convent del Carme
Plaça del Carme, 5
43800 - VALLS

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials
del DARP a Tarragona:
Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat
Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra. Maribel Bolós
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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