171a Fira de La Candelera

Gestió forestal conjunta
al Baix Llobregat en el
marc del canvi climàtic
Jornada tècnica
Molins de Rei, 19 i 20 d’octubre de 2022

Presentació

Programa
Dimecres 19 d’octubre

La superfície forestal del Baix Llobregat
és d’unes 8700 ha. Ens trobem, per
tant, en una comarca amb un medi
natural que suporta una important
pressió humana. Els boscos del Baix
Llobregat actualment no disposen 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.

18.30 h

Presentació de la jornada
Sr. Josep Pena, director dels Serveis Territorials del DACC
a Barcelona.
Sr. Ramón Sanchez, regidor de Fira de l’ajuntament de
Molins de Rei.

18.45 h

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

19.30 h

El repte de conservar els boscos en el context del
canvi climàtic
Sr. Jaume Marlès, investigador de La universitat Autònoma
de Barcelona.

20.15 h

Cloenda de la jornada
Il·lm. Sr. Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei.
Sr. Joan Castellví, president de la Fundació Agrària de
Molins de Rei.

Dijous 20 d’octubre
Lloc de realització

9.00 h

Esmorzar a la base dels ADF Puig Madrona-Olorda
(a càrrec de la Fundació Agrària de Molins de Rei)

Sala d’actes de la Federació Obrera
C/ Jacint Verdaguer, 48
08750 Molins de Rei

11.00 h

Visita a les parcel·les experimentals de la finca
forestal Can Planes (recomanat 4x4)

13.00 h

Fi de la jornada

Inscripcions

Organització

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:

Col·laboració

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Oficina Comarcal del Baix Llobregat
A/e: abllobregat.daam@gencat.cat
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