Formació
Escoles Agràries

Tècniques bàsiques de tala d’arbres
petits i gestió del bosc mediterrani
Manresa, del 30 d’octubre a l’11 de novembre de 2021

Presentació i objectius
Destinat a jardiners i bosquerols amb formació bàsica en motoserra que volen progressar en la tècnica
de tall i aprofitament d’arbres.
El principal objectiu és que l’alumne sigui segur, efectiu i conscient a l’hora de talar un arbre amb
motoserra de manera controlada i dirigida, i que sàpiga entendre el bosc en el que ha de treballar i triar
els arbres a tallar amb un criteri fonamentat.
Analitzarem les tècniques bàsiques de tall, per arbres aplomats, amb gran inclinació, tombats en contra la
caiguda natural o enganxats, així com tècniques de desbrancat trossejat i apilat del tronc.
Sempre amb el màxim respecte per l’arbre i l’entorn.
Temari basat en N.P.T.C. certificació anglesa per el sector agroforestal.
Per a les sessions del 9 a l’11 de novembre, cal que l’alumne aporti el material necessari: Casc, protecció
auditiva, protecció facial, guants, pantalons de protecció antitall, botes antitall, motoserra, eines per al
manteniment de la màquina i carburant.

Professorat
Ignasi Vilarasau, enginyer de forests, especialista en gestió i aprofitament d'espais forestals
Cesc Vilarrubias, arboricultor, arborista professional certificat com a certificador NPTC
Bárbara Torrico, arboricultora certificada ECC

Realització

Incripcions

Lloc:
Finca Can Poc Oli

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Manresa telèfon
93 874 90 60, a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat

Dies:
30 d’octubre, 6, 9, 10 i 11 de
novembre

Coordinadora: Elena Sixto Figuls
ccagraria.manresa@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
S’ha de fer l'ingrés, un cop confirmada la plaça, abans de
començar el curs, al número de compte
ES56 0182 4143 2102 0182 9192, especificant el nom i
cognoms de l’alumne/a i el curs.

Horari:
Dissabtes de 9:00 a 13:30 h
i dimarts, dimecres i dijous
de 8:00 a 15:00 h
Durada del curs:
30 h

Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs,
queda condicionada a les mesures establertes en matèria de salut
pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, ds. 30 d’octubre
9:00 - 13:30 h CONCEPTES BÀSICS PER CLASSIFICAR ELS BOSCOS: ESTRUCTURA,
REGENERACIÓ, COMPOSICIÓ...
NOCIONS DE SILVICULTURA
FONAMENTS D'ORDENACIÓ DE FORESTS
Professor: Ignasi Vilarasau
Sessió teòrica amb visita a la finca d’Els Andreus, a Avinyó

SESSIÓ 2, ds. 6 de novembre
9:00 - 13:30 h IDENTIFICACIÓ DE LES ESPÈCIES MÉS COMUNES, EL SEU TEMPERAMENT I
POSSIBLES USOS
PRÀCTIQUES PER APLICAR DIFERENTS CRITERIS A L'HORA DE TRIAR ELS
ARBRES A TALLAR
Professor: Ignasi Vilarasau
Teoria i pràctica al bosc de l’Obaga de l’Agneta, a Manresa
SESSIÓ 3, dt. 9 de novembre
8:00 - 15:00 h PREVENCIÓ DE RISCOS
MESURES PREVENTIVES GENÈRIQUES DEL SECTOR FORESTAL
TÈCNICA BÀSICA DE TALA D’ARBRES
Professors: Cesc Vilarrubias i Bárbara Torrico, arboricultors
Teoria i pràctica al bosc de l’Obaga de l’Agneta, a Manresa

SESSIÓ 4, dm. 10 de novembre
8:00 - 15:00 h DESBRANCAT I TALA D’ARBRES ENGANXATS I AMB MOLTA INCLINACIÓ
TÈCNIQUES DE TALL CORRESPONENTS
Professors: Cesc Vilarrubias i Bárbara Torrico, arboricultors
Teoria i pràctica al bosc de l’Obaga de l’Agneta, a Manresa
SESSIÓ 5, dj 11 de novembre
8:00 - 15:00 h

ARBRES AMB INCLINACIÓ CONTRÀRIA A LA CAIGUDA
ELEMENTS DE TRACCIÓ I EINES D’EXTRACCIÓ DE FUSTA LLEUGERES:
tràctels, polipastos, politges...
Professors: Cesc Vilarrubias i Bárbara Torrico, arboricultors
Teoria i pràctica al bosc de l’Obaga de l’Agneta, a Manresa
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