Formació
Escoles Agràries

Coneix el teu bosc: Quanta fusta
hi ha? Com fer bé les tallades?
Olius, 13 i 20 de novembre de 2021

Presentació i objectius
El curs s’adreça a propietaris i gestors de propietats forestals no experts en silvicultura però que tinguin
interès en conèixer l’estat del seu bosc, quines actuacions poden ser les més adequades i com executarles correctament.
El curs es realitzarà en dues sessions de 4,5 h de durada. En finalitzar aquest curs, una persona sense
cap formació prèvia podrà mesurar diferents paràmetres d’interès forestal del seu bosc, podrà avaluar si
calen tallades i com fer-les i entendrà les mesures i tractaments silvícoles que el tècnic redactor consigna
en un Pla de Gestió i Millora Forestal.

Programa
MESURA DEL BOSC
Aspectes quantitatius: volum de fusta en peu i creixement anual de fusta, densitat, diàmetres, alçades,
àrea basimètrica, etc.; Aspectes qualitatius: qualitat d’estació, composició, estructura, vitalitat i equilibri,
etc.)
TALLADES, ACLARIDES I ALTRES TRACTAMENTS SILVÍCOLES
Tipus d’aclarides i tallades, models silvícoles, quina tallada convé fer, com fer el marcatge, quanta fusta
puc treure?
*Degut al caràcter pràctic del curs, les places són limitades. La major part del curs es durà a terme
al bosc, per això és necessari que els assistents portin roba i calçat adient

Professorat
Pau Vericat Grau, enginyer de Forests i professor de l’Escola Agrària del Solsonès

Realització

Inscripcions

Lloc:
Olius (El Solsonès)

Us podeu preinscriure a l’apartat corresponent de la nostra
web: https://agora.xtec.cat/ecasolsones/formacio-continua/cursos/
fins el dia 30/10/2021

Calendari:
13 i 20 de novembre de 2021
Horari:
09:30 a 14:00 h
Durada del curs:
9h

Coordinadora:
Sílvia Domingo (973 48 07 13) a/e: silvia.domingo@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
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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